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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 16 de setembro de 2020 

 

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

Santos, aprovar a 8.ª Alteração Orçamental 2020. - 8ª Alteração Orçamental 2020 

 

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

Santos aplicar as taxas de IMI de 0,8% para prédios rústicos e de 0,4% para prédios urbanos, para o ano 

de 2020. Foi ainda deliberado, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, a proposta em 

referência de acordo com o estipulado na alínea c), do n.º 1, do art.º 25º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro. - Proposta de Fixação da Taxa de IMI para 2020 

 

 -- Nos termos do n.º 1, do art.º 18º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e da alínea ccc), do n.º 1, do art.º 

33º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por maioria, com três votos 

a favor e um voto contra do Senhor Vereador Júlio Santos aprovar, o lançamento da taxa máxima da 

derrama de 1,5%, a incidir sobre o lucro tributável das empresas em 2020 e submetê-la à aprovação da 

Assembleia Municipal, nos termos da alínea d), do n.º 1, do art.º 25º, do anexo I, da Lei 75/2013, de 12 

de setembro. - Proposta de Fixação da Taxa da Derrama para 2021 

 

 -- Nos termos da alínea b), do n.º 3, do art.º 106º, da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro e da alínea ccc), do 

n.º 1, do art.º 33.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a proposta de 0,25%, relativa à Taxa Municipal de Direitos de Passagem, para o 

ano de 2021 e submetê-la à aprovação da Assembleia Municipal nos termos da alínea c), do n.º 1, do 

art.º 25º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - Proposta de Fixação da Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem para 2021 

 

 -- Nos termos do n.º1, do art.º 26º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e da alínea ccc), do n.º 1, do art.º 

33º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou, por maioria, com três votos 

a favor e um voto contra, do Senhor Vereador Júlio Santos aprovar a taxa da participação variável no 

IRS de 4% para o ano de 2021. 
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Mais deliberou, remeter esta proposta à aprovação da Assembleia Municipal nos termos da alínea c), do 

n.º 1, do art.º 25º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. - Proposta de Fixação da 

Participação Variável de IRS para 2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com um voto contra do Senhor Vereador Júlio Santos ratificar o 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 31/08/2020. - Pedido de Parecer da Volta a 

Portugal Edição Especial 2020 - 4ª Etapa - Ratificação de Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do Senhor Vereador Júlio Santos, aprovar a 

Minuta do Contrato da Alteração do Edifício das Piscinas Municipais de Celorico da Beira, entre o 

Município e a Edibeiras – Edifícios e obras Públicas das Beiras, Lda. - Alteração do Edifício das 

Piscinas Municipais de Celorico da Beira - Minuta do Contrato 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do Senhor Vereador Júlio Santos aprovar a 

Minuta do Contrato da Alteração e Ampliação de Edifício e Acessos ao Castelo de Celorico da Beira, 

entre o Município e a Edibeiras – Edifícios e obras Públicas das Beiras, Lda. - Alteração e Ampliação 

de Edifício e Acessos ao Castelo de Celorico da Beira - Minuta do Contrato 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o orçamento apresentado pela empresa Bernardo Neves 

& Filhos, para o restauro da Porta da Capela do Largo do Tabulado. - Orçamento para Restauro da 

Porta da Capela do Largo do Tabulado 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações pretendidas pelos requerentes e que 

posteriormente se dê conhecimento ao descrito no ponto cinco desta informação técnica. - Operação 

de Loteamento com Obras de Urbanização - Alteração à Operação de Loteamento - Liliana 

Patrícia Rodrigues Sequeira e João Pedro Ventura Manso 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar que a tarifa de água possa ser calculada recorrendo a 

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

Mais deliberou que a tarifa de saneamento e de RSU poderá ser calculada, igualmente, 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: 100/5965 
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 -- Nos termos da informação, a Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o proprietário do terreno 

identificado em epígrafe, para proceder ao corte da vegetação e limpeza do espaço, no prazo de 15 dias. 

- Limpeza de Terreno 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o pedido de apoio técnico para a Associação de 

Solidariedade Social da Rapa. - Pedido de Apoio Técnico 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o pedido de apoio técnico para a Santa Casa da 

Misericórdia de Linhares da Beira. - Ampliação da E.R.P.I 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o pedido de ajuda técnica para a Associação de 

Melhoramentos da Freguesia da Ratoeira. - Solicitação de Serviços Técnicos 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio de 350€, à Comissão de Finalistas 2019/2020, 

da Escola EB 2.3 S/Sacadura Cabral. - Finalistas de Celorico de 2019/2020 - Pedido de uma Verba 

no Sentido de se Realizar um Jantar para os Finalistas de 2019/2020 

 


