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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 19 de agosto de 2020 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade suportar os custos com a aquisição 

dos cadernos de atividades para o 1.º ciclo, no valor de 5.808,85€. - 

Cadernos de Atividades para o Primeiro Ciclo - 2020/2021. 

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

Albano aprovar a proposta constante no Relatório Final, para efeitos de 

adjudicação da empreitada “Alteração e Ampliação de Edifício e Acessos ao 

Castelo de Celorico da Beira” à empresa Edibeiras – Edifícios e Obras 

Públicas das Beiras, Lda., pelo montante de 477.654,25€ (quatrocentos e 

setenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro euros e vinte cinco 

cêntimos), pelo prazo de 250 dias. - Concurso Público para Adjudicação 

da Empreitada de "Alteração e Ampliação de Edifício e Acessos ao 

Castelo de Celorico Da Beira" - Relatório Final. 

  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta constante no 

Relatório Final, para efeitos de adjudicação da empreitada “Alteração do 

Edifício das Piscinas Municipais de Celorico da Beira" à empresa Edibeiras – 

Edifícios e Obras Públicas das Beiras, Lda., pelo montante de 663.463,32€ 

(seiscentos e sessenta e três mil, quatro centos e sessenta e três e trinta e 



2 

 

dois cêntimos), pelo prazo de 250 dias. - Concurso Público para 

Adjudicação da Empreitada de "Alteração do Edifício das Piscinas 

Municipais de Celorico da Beira" - Relatório Final. 

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

certidão pretendida pela requerente. - Emissão de Certidão de Compartes. 

- Maria do Carmo Almiro do Vale Duarte Ferreira. 

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

certidão pretendida pela requerente. - Emissão de uma Certidão de 

Compartes. - Maria do Carmo Almiro do Vale Duarte Ferreira.  

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

Presidente da Câmara datado de 12/08/2020, deferindo o requerido, nos 

termos da informação técnica. - Emissão Certidão de Compartes - 

Ratificação de Despacho. Herdeiros de Maria Cândida de Jesus Almeida. 

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

pretensão da requerente, promovendo-se a audiência prévia, tendo a 

interessada 10 dias para se pronunciar, conforme previsto nos pontos 1 e 2 

do artigo nº 121º e ponto 1 do artigo 122º do CPA, nos termos da informação 

técnica apresentada. - Requer Certidão de Dispensa de Licença de 

Utilização. 

  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta do Senhor 

Presidente da Câmara. - Esclarecimento de Deliberação. 


