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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 03 de fevereiro de 2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar: 

A aprovação da decisão de contratar e decisão de autorização da despesa (art.º36.º); 

Aprovação da escolha de procedimento (art.º 38.º); 

Aprovação da Minuta de Anúncio do Concurso Público (DRE), do Programa de 

Procedimento e do Caderno de Encargos, em anexo (n.º2, art.º 40.º); 

Aprovação da Designação do Júri (n.º 1, art.º 67.º). - Abertura do Procedimento Pré-

Contratual - Concurso Público Referente à "Reconstrução e Ampliação da EB1 da 

Lageosa do Mondego - Escola de Acolhimento" 

 

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

pretendida pelos requerentes. - Certidão de Compartes - Herdeiros de Manuel de Castro 

Coelho 

 

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

datado de 26/01/2021. - Aprovação de Ocupação do Espaço Público com Grua e Plano 

de Sinalização Temporário da Obra de Alteração e Ampliação de Edifício e Acesso ao 

Castelo de Celorico da Beira, na Rua Sacadura Cabral, em Celorico da Beira - 

Ratificação de Despacho 

 

 -- Nos termos da informação, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio 

financeiro no valor de 500,00€ à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de S. Pedro. - 

Pedido de Apoio - Fábrica Paroquial da Freguesia de S. Pedro 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 300,00€ à 

Casa D. João de Oliveira Matos face á aquisição dos novos aquecedores. - Pedido de Apoio 

- Casa D. João de Oliveira Matos 

 

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

colocação de estores na habitação referida. - Apoio para Habitação – Estores 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alienação, em Hasta Pública de material 

proveniente da iluminação pública, bem como aprovar o Caderno de Encargos e o Programa 

de Concurso. - Alienação, em Hasta Pública, de Material Proveniente da Iluminação 

Pública 

 

 -- Nos termos da Lei, a Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenção 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, o Projeto de “Alteração ao Regulamento do Parque Industrial A25”. - Alteração ao 

Regulamento do Parque Industrial A25 

 


