RESUMO DAS DELIBERAÇÕES
Reunião Ordinária de Câmara de 18 de março de 2021
 -- A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do Senhor Vereador

Júlio Santos aprovar a 3.ª Alteração ao Orçamento e GOP´s, referente ao ano
de 2021. - 3.ªAlteração ao Orçamento e GOP´S 2021

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

Júlio Santos, que seja emitida a licença de utilização solicitada pelo
requerente. - Licença de Utilização do Domínio Público para Instalação,
Exploração e Operação de Ponto de Carregamento de Veículos Elétricos

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

José Albano, aprovar a retificação da minuta de Acordo Relativo à
Implementação de um Projeto de Promoção da Eficiência Energética na
Iluminação Pública no Município de Celorico da Beira, aprovada em reunião
de Executivo de 03/03/2021, ficando a anterior sem efeito. - Acordo
Município – EDP

 -- Nos termos da informação técnica, foi deliberado, por unanimidade, emitir a

certidão pretendida pelo requerente. - Requer Emissão de Certidão de
Compartes, Req. N.º 2081 - António Campos de Almeida Rebelo
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 -- Nos termos da informação técnica, foi deliberado, por unanimidade, emitir a
certidão pretendida pelo requerente. - Requer Emissão de Certidão de
Compartes, Req. N.º 2082 - António Campos de Almeida Rebelo

 -- Nos termos da informação técnica, foi deliberado, por unanimidade, emitir a

certidão pretendida pelo requerente. - Requer Emissão de Certidão de
Compartes, Req. N.º 2083 - António Campos de Almeida Rebelo

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do Código de Estrada e do

Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovar a colocação dos sinais de
trânsito A2a (perigo de lomba), H6 (Velocidade recomendada de 30km/h) e o
sinal H37 (fim de velocidade recomendada de 30km/h), para as lombas na
localidade da Rapa, de acordo com a planta de sinalização apresentada. Aprovação de Sinalização de Trânsito para as Lombas na Localidade de
Rapa

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o estágio curricular, da aluna

Jennifer Barbas, do Curso de Licenciatura em Línguas Estrangeiras Aplicadas
e Estudo Inglês e Português, além de Espanhol, no Município de Celorico da
Beira, pelo período de oito semanas. - Estágio Curricular

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores
Vereadores

José

Albano

e

Júlio

Santos,

aprovar

a

Abertura

e

Desenvolvimento do presente procedimento através de Consulta Prévia, nos
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termos do disposto na alínea C) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP em
conjugação com o Artigo112.ºe seguintes do CCP;
Deliberou ainda, a aprovação das peças do procedimento: Convite e Caderno
de Encargos;
Mais deliberou, a nomeação do júri proposto no Ponto 5. da informação e
respetiva

delegação

de

competências

constantes

do

Ponto

6

em

conformidade com o artigo 67.º e 69.º do CCP;
Foi ainda deliberado, a autorização da respetiva despesa, no valor de
46.124,96€ (quarenta e seis mil cento e vinte e quatro euros e noventa e seis
cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor. - Consulta Prévia Aquisição de Serviços de Leasing Financeiro (CPV 66114000-2) - 2ZOEs

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores
Vereadores

José

Albano

e

Júlio

Santos

aprovar

a

Abertura

e

Desenvolvimento do presente procedimento através de ajuste direto, nos
termos do disposto na alínea C) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP em
conjugação com o Artigo112.ºe seguintes do CCP;
Deliberou ainda, a aprovação das peças do procedimento: Convite e Caderno
de Encargos;
Mais deliberou, a nomeação do júri proposto no Ponto 5. Da informação e
respetiva

delegação

de

competências

constantes

do

Ponto

6.

em

conformidade com o artigo 67.º e 69.º do CCP;
Foi ainda deliberado, a autorização da respetiva despesa, no valor de
46.949,88€ (quarenta e seis mil novecentos e quarenta e nove euros e oitenta
e oito cêntimos), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor. - Ajuste Direto
para Aquisição de 2 Viaturas 100% Elétricas Renault Kangoo de 5
Lugares
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 -- Nos termos da Lei, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Celorico da Beira 20202029, acompanhado pelo relatório da consulta pública. Mais deliberou,
submeter este assunto à aprovação da Assembleia Municipal. - Plano
Municipal de Defesa de Floresta Contra Incêndios de Celorico da Beira
2020-2029 - Processo de Aprovação

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Abertura e Desenvolvimento
do presente procedimento através de consulta prévia, nos termos do disposto
na alínea C) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP em conjugação com o
Artigo112.ºe seguintes do CCP;
Deliberou ainda, a aprovação das peças do procedimento: Convite e Caderno
de Encargos;
Mais deliberou, a nomeação do júri proposto no Ponto 6. da informação e
respetiva

delegação

de

competências

constantes

do

Ponto

7.

em

conformidade com o artigo 67.º e 69.º do CCP;
Foi ainda deliberado, a autorização da respetiva despesa, no valor de 50.000€
(cinquenta mil euros), ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor. - Aquisição
de Máquina Escavadora (de Rodas)

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do Senhor Vereador
José Albano, aprovar a venda do lote quatro, do Parque Empresarial A25, à
empresa SerraOvinos, com as seguintes condições:
Venda pelo valor final de 3482.00€ (três mil quatrocentos e oitenta e dois
euros), sendo todas as restantes despesas da responsabilidade do
comprador;
4

O prazo máximo para a concretização da venda seja de sessenta dias para
que seja realizada a escritura pública de compra e venda entre a Câmara
Municipal e o adquirente;
Findo tal prazo, sem que a escritura tenha sido realizada, pode a Câmara
Municipal desistir da venda, não havendo lugar ao pagamento de qualquer
indemnização de qualquer espécie;
O prazo máximo para início da construção seja de seis meses, contados partir
da data da escritura;
O prazo máximo para a conclusão da construção seja de dois anos, contados
partir da data da escritura;
Deliberou ainda que, o comprador se obrigue a cumprir integralmente o
“Regulamento da Operação de Loteamento do Parque Industrial A25”.
Mais deliberou que, o Senhor Presidente da Câmara fique mandatado para a
prática de todos os atos notariais relativos à alienação do lote. - Proposta de
Compra de Lote – Serraovinos

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do Senhor Vereador
José Albano, aprovar a venda do lote três, do Parque Empresarial A25, à
empresa Força da Natureza Unipessoal Lda., com as seguintes condições:
Venda pelo valor final de 3480.00€ (três mil quatrocentos e oitenta euros),
sendo todas as restantes despesas da responsabilidade do comprador;
O prazo máximo para a concretização da venda seja de sessenta dias para
que seja realizada a escritura pública de compra e venda entre a Câmara
Municipal e o adquirente;
Findo tal prazo, sem que a escritura tenha sido realizada, pode a Câmara
Municipal desistir da venda, não havendo lugar ao pagamento de qualquer
indemnização de qualquer espécie;
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O prazo máximo para início da construção seja de seis meses, contados partir
da data da escritura;
O prazo máximo para a conclusão da construção seja de dois anos, contados
partir da data da escritura;
Deliberou ainda que, o comprador se obrigue a cumprir integralmente o
“Regulamento da Operação de Loteamento do Parque Industrial A25”.
Mais deliberou que, o Senhor Presidente da Câmara fique mandatado para a
prática de todos os atos notariais relativos à alienação do lote. - Proposta de
Compra de Lote - Força da Natureza

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

José Albano e um voto contra do Senhor Vereador Júlio Santos aprovar as
Minutas do Contrato de Arrendamento para Fins Não Habitacionais entre a
Senhora Isabel Nunes Osório Portugal e o Município de Celorico da Beira e o
Senhor João Fuinhas dos Santos e o Município de Celorico da Beira para
instalação de salas de aula, em razão das obras na Escola Secundária
Sacadura Cabral. - Proposta

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

Júlio Santos, aprovar as medidas propostas ao Apoio à Covid-19,
nomeadamente, a extensão das isenções de pagamento de água e de taxa
de resíduos sólidos anteriormente deliberados até ao fim do mês de abril de
2021; a extensão da isenção de pagamento de rendas anteriormente
deliberados até ao final do mês de abril de 2021 e a isenção dos juros
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vencidos por atraso de pagamento das faturas de água e de taxa de resíduos
sólidos referentes aos meses de fevereiro de 2020 até abril, desde que os
pagamentos sejam regularizados até ao fim do mês de maio de 2021, data a
partir da qual começaram a ser contabilizados juros. - Medidas Apoio
COVID19

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir à Junta de Freguesia da

Carrapichana um subsídio, no valor de quinze mil euros a fim de ser realizada
a obra pretendida. - Pedido de um Subsídio

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

Presidente da Câmara, datado de 26/02/2021. - Colocação de Lombas Ratificação de Despacho

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

para a Junta de Freguesia de Mesquitela. - Arquiteto
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