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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 21 de outubro de 2020 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, a restituição do pagamento do mês de março aos encarregados 

de educação. - Restituição de Valores Pagos da Valência de ATL no Mês de Março 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com dois votos contra, dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio 

Santos, aprovar a Minuta da Adenda ao Contrato de Gestão de Eficiência Energética a celebrar pelo 

Município de Celorico da Beira com o consórcio HEN – Serviços Energéticos, Lda. e Vanguarda 

Soberana, Lda.. - Minuta da Adenda ao Contrato de Gestão de Eficiência Energética a Celebrar 

pelo Município de Celorico da Beira, ao Abrigo do Disposto no Decreto-Lei Nº 29/2011, de 28 de 

Fevereiro e na Portaria 60/2013, de 05 de Fevereiro 

 

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

requerente. - Requer Certidão de Aumento do Número de Compartes - Louise Khan 

 

 -- Nos termos da informação, a Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador 

Júlio Santos, notificar o proprietário do terreno identificado em epígrafe, para proceder ao corte da 

vegetação e limpeza do espaço, no prazo de 15 dias. - Limpeza de Terreno 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do Protocolo entre o Município de 

Celorico da Beira e a Associação Lageosense de Solidariedade Social, comprometendo-se a Autarquia 

a apoiar financeiramente a referida Associação pelo serviço social prestado, no valor de 500,00€ 

mensais, aplicável à duração efetiva do ano letivo 2020/2021. - "Minuta de Protocolo a Celebrar 

entre o Município de Celorico da Beira e a Associação Lageosense de Solidariedade Social" 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo a celebrar entre a Entidade 

Regional de Turismo de Portugal e os Municípios de Vila Velha de Ródão, Castelo Branco, Fundão, 

Covilhã, Belmonte, Guarda, Celorico da Beira e Trancoso no âmbito do Caminho de Santiago – 

Itinerário “Via Portugal Nascente / Caminho Nascente”. - Minuta de Protocolo Caminho Português 

de Santiago - Via Portugal Nascente 

 



2 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato de Comodato a estabelecer entre o 

Município de Celorico da Beira e a Junta de Freguesia do Minhocal, relativo à cedência das instalações 

da Escola Primária, pelo prazo de 15 anos. 

Mais deliberou, aprovar a minuta de Acordo de Parceria a celebrar entre as entidades, Associação para 

o Desenvolvimento de Parcerias Estratégicas de Comunicação – Sempre Ligados, Município de 

Celorico da Beira e Freguesia do Minhocal. - Acordo de Parceria 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 3.000,00€, à Fábrica da 

Igreja Paroquial de Santo André da Freguesia da Rapa. - Pedido de Apoio Financeiro para 

Elaboração das Obras na Igreja da Rapa 

 

 


