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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 07 de outubro de 2020 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor, uma abstenção do Senhor Vereador José 

Albano e um voto contra do Senhor Vereador Júlio Santos, aprovar a 9.ª Alteração ao Orçamento 

referente ao ano de 2020. - 9ª Alteração ao Orçamento 2020 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a isenção requerida pela munícipe, nos termos da 

informação técnica. - Bonificação de Água - Processo: 2020/650.20.001/5 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a isenção requerida pelo munícipe, nos termos da 

informação técnica. - Bonificação de Água - Processo: 2020/650.20.001/6 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a isenção requerida pelo munícipe, nos termos da 

informação técnica. - Bonificação de Água -Processo: 2020/650.20.001/7 

 

 -- Nos termos da informação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de 

Contrato de Prestação de Serviços entre o Município de Celorico da Beira e o Instituto de São Miguel – 

Casa D. João de Oliveira Matos em Celorico da Beira. - Transportes Casa D. João Oliveira Matos 

 

 -- Nos termos da informação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar que no presente 

ano letivo os alunos do ensino secundário que residam no Concelho e frequentem o Agrupamento de 

Escolas de Celorico da Beira fiquem isentos de pagamento de transporte, desde que tenham solicitado 

passe até à presente data. - Passes Escolares - 2020/2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio 

Santos, aprovar a intensão do indeferimento do requerido, nos termos da informação técnica. - 

Viabilidade de Implantação de uma Esplanada Amovível - Indeferimento do Pedido - Paulo 

Mimoso, Unipessoal Lda 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a receção provisória da operação de loteamento com 

obras de urbanização, nos termos da informação técnica. - Operação de Loteamento com Obras de 

Urbanização - Receção Provisória - Comissão de Melhoramentos da Carrapichana 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão da certidão de destaque da parcela de terreno, 

descrito na informação técnica. - Emissão de Certidão de Destaque - Constro Celoricense, Lda. 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão da certidão de destaque da parcela de terreno, 

descrito na informação técnica. - Construção de um Edifício de Habitação - Certidão de Destaque - 

João Carlos Almeida Antunes 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o reconhecimento do interesse público municipal, bem 

como, a ampliação da construção designada na informação. - Ampliação (Sobreequipamento do 

Parque Eólico da Serra do Ralo) - Parque Eólico da Serra do Ralo, S. A. 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, deferindo 

o requerido, nos termos da informação técnica. - Requer Emissão de Certidão de Dispensa de 

Licença de Autorização de Utilização - Ratificação de Despacho - Herdeiros José Dias Magalhães 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a construção de estacionamentos de apoio à Praça 

Machado dos Santos. - Alteração para Estacionamentos da Praça Machado dos Santos 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do Senhor Vereador Júlio Santos, aprovar as 

medidas para mitigação dos efeitos da pandemia COVID-19, até ao final do mês de dezembro de 2020. 

- Proposta Deliberação Medidas COVID 19 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as normas para a campanha de esterilização solidária de 

canídeos e felídeos. - Normas para a Campanha de Esterilização Solidária de Canídeos e Felídeos 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do Senhor Vereador José Albano e um voto 

contra do Senhor Vereador Júlio Santos, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

deferindo a aprovação da minuta do Protocolo de colaboração entre o Município de Celorico da Beira e 

a Casa de Vilar – Associação Cultural e Artística. - Protocolo de Colaboração entre o Município de 

Celorico da Beira e a Casa de Vilar-Associação Cultural e Artística - Ratificação de Despacho 

 


