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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 20 de maio de 2020 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor, um voto contra do 

Senhor Vereador Júlio Santos e uma abstenção do Senhor Vereador José 

Albano, aprovar os documentos de prestação de contas, referentes ao ano 

financeiro de 2019. Mais deliberou, submeter à apreciação e votação da 

Assembleia Municipal, para cumprimento do estipulado na alínea l), do n.º 2, 

do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/9, os documentos de prestação de 

contas relativos ao ano de 2019. - Prestação de Contas 2019 

 

 A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, aprovar os 

documentos supramencionados e submetê-los à aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, 

de 12/9. - 2ª Revisão Orçamental 2020 

 

 Nos termos do disposto na alínea k) do nº 1, do art.º 33º, do anexo 1 à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, bem como, da alínea g) do n.º 1 do art.º 25º do 

mesmo regime jurídico, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta de Projeto de Regulamento Municipal de Remoção e Recolha de 

Veículos Abandonados no Concelho de Celorico da Beira, a fim de ser 
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submetido à apreciação pública. - Proposta de Projeto de Regulamento 

Municipal de Remoção e Recolha de Veículos Abandonados no 

Concelho de Celorico da Beira 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação de um sinal H4 – 

Via pública sem saída no entroncamento do Largo do Rossio com a Rua 

Chão do Russo e dois sinais A19a – Perigo de animais no caminho de S. 

Gens, na Freguesia de Fornotelheiro, nos termos propostos na informação 

técnica. - Pedido de Sinalização 

 

 A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do Senhor Vereador 

Júlio Santos, aprovar o Projeto de Execução, com vista à submissão da 

Candidatura “Construção de Ciclovia/Pedonal - Mobilidade de Celorico da 

Beira. - Construção de Ciclovia/Pedonal - Mobilidade de Celorico da 

Beira - Aprovação de Projeto de Execução 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar que as tarifas de água, de 

saneamento e de RSU possam ser calculadas recorrendo a critérios de 

estimativa de consumos conforme previsto no art.º 37º e 38º do Regulamento 

Municipal. Deliberou ainda que, ao volume de água remanescente, que se 

presume imputável à rotura, poderá aplicar-se a tarifa do segundo escalão, 

que permite a recuperação de custos. - Pedido de Correção de Valores de 

Consumo - Faturação: Área/Número 60 / 15701 
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 A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento da reparação 

do dano causado no veículo automóvel, propriedade da Senhora Isabel Maria 

Bidarra, no montante de 240,97€, à Carglass, conforme orçamento 

apresentado, para posteriormente solicitar o reembolso à companhia de 

seguros do Município. - Ocorrência Quebra de Vidro da Viatura 62-94-VA 

Honda Pertencente à Senhora Isabel Maria Bidarra 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento da reparação 

do dano causado no veículo automóvel, propriedade pertencente à GNR de 

Celorico da Beira no montante de 251,03€, à Carglass, conforme orçamento 

apresentado, para posteriormente solicitar o reembolso à companhia de 

seguros do Município. - Ocorrência Quebra de Vidro da Viatura 21-04-MO 

Nissan Pertencente à GNR de Celorico da Beira 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de 

Cooperação a celebrar entre os Municípios de Celorico da Beira e Gouveia. - 

Protocolo de Cooperação para Construção de Centro Intermunicipal de 

Recolha de Animais Errantes dos Concelhos de Celorico da Beira e 

Gouveia 
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 A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e uma abstenção do 

Senhor Vereador José Albano, ratificar o despacho interpretativo – Medidas 

apoio COVID-19, do Senhor Presidente da Câmara, datado de onze de maio 

de dois mil e vinte. Deliberou ainda, submeter o documento para 

conhecimento da Assembleia Municipal. - Despacho Interpretativo - 

Medidas Apoio COVID – 19 - Ratificação 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, datado de sete de maio de dois mil e vinte. - Pedido 

de Ajuda Posto GNR Celorico da Beira - Ratificação 

 


