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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 17 de fevereiro de 2021 

 

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

ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 05/02/2021. - Fundos de 

Maneio Permanentes 2021 - Ratificação de Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar que a tarifa de água possa ser calculada 

recorrendo a critérios de estimativa de consumos conforme previsto no art.º 37º e 38º do 

Regulamento Municipal. Mais deliberou que a tarifa de saneamento e de RSU poderá ser 

calculada, igualmente, recorrendo a critérios de estimativa de consumos conforme previsto 

no art.º 37º e 38º do Regulamento Municipal. Deliberou ainda que, ao volume de água 

remanescente, que se presume imputável à rotura, poderá aplicar-se a tarifa do segundo 

escalão, que permite a recuperação de custos. - Pedido de Correção de Valores de 

Consumo - Faturação - Área/Número: 15/1125 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções dos Senhores 

Vereadores José Albano e Júlio Santos, aprovar o tarifário para abastecimento de água, de 

saneamento e RSU´s, a aplicar no ano de 2021, com entrada em vigor em março de 2021. - 

Ciclo Anual de Revisão Tarifária 2021 

 

 -- Nos termos da informação, a Câmara deliberou, por maioria, com uma 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, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 

Câmara, datado de 11/02/2021. - Apoio Alimentar para os Alunos com Escalão 1 da 

Ação Social Escolar - Ratificação de Despacho 

 

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

Albano e Júlio Santos, aprovar a alienação, nos termos da alínea g) n.º 1, artigo 33º da Lei 
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75/2013, na sua atual redação do artigo 1042 U – Parque Industrial de Celorico da Gare – 

Fornotelheiro pelo valor de 1€/m2, à empresa Transportes Rodoceloricense, SA, do que 

resulta o valor total de 44.249€. Mais foi deliberado, conferir poderes bastantes ao Senhor 

Presidente da Câmara Municipal para outorgar a respetiva escritura, bem como eventuais 

retificações e/ou distrates, assinando para tanto, tudo o que se mostra necessário ao 

cumprimento deste desiderato. - Alienação do Artigo 1042U - Parque Industrial de 

Celorico Gare – Fornotelheiro 

 

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

aprovar a obra de Construção de Ciclovia/Pedonal – Mobilidade Interna Celorico da Beira, a 

realizar na Freguesia de Fornotelheiro. - Construção de Ciclovia/Pedonal - Mobilidade 

Interna Celorico da Beira 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de arquitetura para “Recuperação 

e alteração do edifício da creche de St.ª Luzia. - Projeto de Arquitetura para 

"Recuperação e Alteração do Edifício da Creche de Stª Luzia" 

 

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

Câmara, datado de 05/02/2021. - Colocação de Lombas - Ratificação de Despacho 

 


