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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 16 de maio de 2019 

 

 

 -- Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto 

da ordem de trabalhos. - Alteração de Localização do Sinal C7, Situado 

Junto ao Minipreço para um Novo Local Junto ao Cruzeiro, em Casas de 

Soeiro 

 

 -- Nos termos da informação técnica, a Câmara deliberou por unanimidade, 

autorizar a realização da “2.ª Edição do Passeio de BTT - Rota dos Pastores 

da Estrela” no dia 02/06/2019, entre as 09:00h e as 15:30h, que decorrerá 

maioritariamente, por estradões e trilhos públicos, na área geográfica do 

Concelho de Celorico da Beira. - 1ª Etapa da Taça de Portugal de Enduro 

BTT - Associação de Solidariedade do Cadafaz 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à passagem 

deste evento pelo Concelho de Celorico da Beira. - Pedido de Parecer - 3º 

Ride Across Portugal - Podium Events, SA - Teresa Ribeiro 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à passagem 

deste evento pelo Concelho de Celorico da Beira. - Parecer Técnico - 40º 

Grande Prémio Abimota - Abimota - Joana Fernandes 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as plantas de sinalização 

propostas. - Placa de Sinalização - Virgílio Santos Bonifácio Ferreira 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço 

público para realização do evento, desde que, os condicionalismos 

apresentados no parecer da GNR sejam cumpridos, devendo para o efeito os 

serviços administrativos darem cumprimento ao estipulado na informação 

técnica. - Solicitação de Autorização para Ocupação do Espaço Público - 

Susana Maria Martins Galante 

 

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

certidão pretendida pelos requerentes. - Vem Requerer uma Certidão de 

Compartes-Processo 11/2019/16 - Floriano Abrantes Carvalho 

 

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

certidão pretendida pelos requerentes. - Vem Requerer uma Certidão de 

Compartes-Processo 11/2019/17 - Floriano Abrantes Carvalho 

 

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

do dano causado no veículo automóvel, propriedade da Senhora Maria de 
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Fátima Piedade Caetano no montante de 250,14€, diretamente à Carglass, 

conforme orçamento apresentado. - Ocorrência de Vidro da Viatura 36-BZ-

69 Pertencente a Maria de Fátima Piedade Caetano 

 

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

Albano, aprovar a escolha da Técnica Dulce Helena Pereira Afonso para 

coordenadora do CLDS-4G. - Coordenadora para o CLDS 4G 

 


