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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 06 de janeiro de 2021 

 

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

termos da informação técnica. - Bonificação de Água: Pagamento de Colocação de 

Contador e Fornecimento de Água - Maria de Lurdes Farias Cardoso 

 

 --  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido da requerente, nos termos da 

informação técnica. - Renovação de Licença de Estacionamento de Veículo 

Automóvel em Lugar Privativo, para o Ano 2021 - Ótica Celoricense, Lda 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido do requerente, nos termos da 

informação técnica. Mais foi deliberado, que fique isento de taxas municipais. - 

Renovação de um Lugar de Estacionamento Privado em Carvalheda para o Ano 

2021 - José António Saraiva Coelho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente, nos termos da 

informação técnica. - Renovação para o Ano 2021 de Dois Lugares de 

Estacionamento Privado - Instituto S. Miguel - Casa D. João de Oliveira Matos 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão da requerente, nos termos da 

informação técnica. - Renovação de Licença de Estacionamento de Veículo 

Automóvel em Dois Lugares Privativos, para o Ano 2021 - Associação de 

Melhoramentos Cultural, Desportiva e Recreativa do Concelho de Celorico da Beira 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido do requerente, nos termos da 

informação técnica. - Licença de Estacionamento de Veículo Pesado de Passageiros 

em Lugar de Estacionamento Privado para o Ano 2021 - Ensino Automobilístico G. 

Gomes, Lda 

 

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

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

minuta do Protocolo a estabelecer entre o Instituto PIAGET e o Município de Celorico da 

Beira, datado de 30 de dezembro de 2020. - Protocolos entre Município de Celorico 

da Beira e Instituto Piaget - Ratificação de Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar o assunto da Ordem do Dia, sendo 

presente à próxima reunião de Executivo. - Atribuição de Subsídio à União de 

Freguesias de Açores e Velosa 

 

 


