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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 05 de dezembro de 2018 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à adenda ao protocolo 

estabelecido entre o Município de Celorico da Beira e o jardim de infância do 

Baraçal. - Ano Letivo 2018/2019 - Adenda a Protocolo 

 

 -- Nos termos da informação, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção 

do Senhor Vereador Júlio Santos, aprovar a minuta de Contrato de Transporte 

com a Associação de Melhoramentos Cultural, Desportiva e Recreativa do 

Concelho de Celorico da Beira – “Creche, Jardim de Infância e A.T.L Moinho.” 

- Ano Letivo 2018/2019 – Transporte 

 

 -- Sendo que, a informação apresentada refere que a edificação foi construída 

antes de 1951, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a petição dos 

requerentes. - Certidão de Dispensa de Licença de Utilização - Herdeiros 

de Maria do Carmo Ribeiro 

 

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

Albano, conceder o apoio técnico para a obtenção de Alvará de Autorização 

de utilização para o Bar da Associação Social, Cultural e Desportiva de 
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Salgueirais. - Pedido de Apoio Técnico - Associação Social, Cultural e 

Desportiva de Salgueirais 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração dos dias do 

Mercado Municipal, nos termos da informação técnica. - Alteração do Dia do 

Mercado Semanal 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com um voto contra do Senhor Vereador 

Júlio Santos, aceitar o prolongamento do prazo de usufruto do terreno e 

edifício da “Creche Jardim Infantil O Moinho” até ao dia trinta de junho de dois 

mil e dezanove, a título gracioso. - Extensão do Período de Usufruto do 

Prédio Urbano N.º 0054/931217 Denominado "Creche Jardim Infantil o 

Moinho" à Associação de Melhoramentos Cultural Desportiva e 

Recreativa do Concelho de Celorico da Beira. 


