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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 16 de março de 2020 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Castelo de Linhares da 

Beira, entre as dezassete e as vinte horas, para a celebração de um casamento, a 

ocorrer no dia vinte e sete de junho de dois mil e vinte, pelas dezoito horas. Tendo a 

requerente de pagar pela cedência do espaço durante o período de três horas, uma 

taxa no valor de sessenta e três euros. - CEDÊNCIA DO CASTELO DE LINHARES 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta de proposta sobre os termos 

e condições da cedência do direito de superfície a celebrar entre a Sociedade C. A. 

ANTUNES – HOTELS&RESORTS, UNIPESSOAL, LDA e o Município de Celorico da 

Beira. Mais deliberou, submeter a proposta apresentada para aprovação da 

Assembleia Municipal. - REQUERIMENTO DA C.A. ANTUNES - 

HOTELS&RESORTS, UNIPESSOAL, LDA 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o assunto da ordem de trabalhos, uma 

vez que o evento foi adiado por tempo indeterminado, no sentido de mitigar o 

possível impacto do surto do COVID-19. - PEDIDO DE OCUPAÇÃO DE VIA 

PÚBLICA 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o assunto da ordem de trabalhos, uma 

vez que o Senhor Presidente da Câmara comunicou que o evento foi cancelado. - V 

PASSEIO TT "OS ALVENDRINOS" 

 

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

colocação de dois sinais C15 (Estacionamento Proibido), na Rua Conde de Ferreira, 

em Celorico da Beira, devendo essa sinalização ser registada e cadastrada. - 

APROVAÇÃO E COLOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE PROIBIDO ESTACIONAR 

NA RUA CONDE FERREIRA, EM CELORICO DA BEIRA  
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 -- Sendo que a informação apresentada refere que a edificação terá sido construída 

antes de 1981, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a petição da 

requerente. - CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENÇA DE UTILIZAÇÃO - Fernanda 

Católica Figueiredo Cardoso 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação definitiva de 

mobilidade interna na categoria entre órgãos ou serviços, da trabalhadora com o 

número mecanográfico número 497, do Instituto Politécnico da Guarda para o 

Município de Celorico da Beira. - CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DE MOBILIDADE 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 

quinhentos euros, ao Centro de Artes Marciais da Guarda, por forma a custear as 

despesas inerentes à realização do Estágio Internacional de Karaté, ocorrido no dia 

sete de março de dois mil e vinte, no Pavilhão Municipal de Celorico da Beira. - 

ATRIBUIÇÃO DE UM SUBSÍDIO 

 

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

obras de melhoramentos na Casa Paroquial de Cortiçô da Serra. - PEDIDO DE 

APOIO TÉCNICO 

 

 


