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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 06 fevereiro de 2019 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a isenção requerida pela 

munícipe, nos termos da informação técnica. – Bonificação - Isenção de 

Água. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a isenção requerida pela 

munícipe, nos termos da informação técnica. - Bonificações de Água. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, nos termos da informação técnica, 

aprovar a planta de sinalização temporária para a realização da Feira do 

Queijo 2019, devendo para o efeito os serviços administrativos proceder em 

conformidade com o exposto na referida informação. - Feira do Queijo 2019, 

em Celorico da Beira - Planta de Sinalização Temporária. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto da ordem de 

trabalhos, por forma a ser analisado, no local, conjuntamente com os Técnicos 

do Município. - Colocação de Lombas - União das Freguesias de Rapa e 

Cadafaz. 

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

Presidente da Câmara, datado de17/01/2019. - IV Passeio TT Alvendre 
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(Autorização de Passagem) – Ratificação - Comissão de Melhoramentos 

do Alvendre. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento diretamente à 

Associação Ativa, no montante de 313€. - Reunião de Câmara - Aprovação 

do Pagamento. 

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

Vereadores José Albano e Júlio Santos, aprovar o acréscimo da despesa 

decorrente da Mobilidade Intercarreiras do funcionário com registo 

mecanográfico n.º 473. - Mobilidade Intercarreiras. 

 A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a conta 

final da empreitada Sistema de Tratamentos de águas Residuais da Ratoeira, 

que mereceu concordância por parte do adjudicatório. - Empreitada: Sistema 

de Tratamento e Águas Residuais da Ratoeira - Conta Final da Obra. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a intensão de indeferir a 

pretensão do requerente, promovendo-se à audiência prévia, tendo o 

interessado 10 dias úteis para se pronunciar, conforme previsto nos pontos 1 e 

2 do artigo nº 121º do CPA, nos termos da informação técnica apresentada 

IMÓVEL MATRIZ N.º 639 - Certidão Camarária (Dispensa de Alvará de 

Licença de Autorização de Utilização). 

 


