
1 

 

 

 

 

RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 03 de março de 2021 

 

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

José Albano e Júlio Santos aprovar a 2.ª Alteração ao Orçamento e GOP´s, 

referente ao ano de 2021. - 2.ªAlteração Orçamental e GOP´S 2021 

 

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

José Albano e Júlio Santos aprovar: A aprovação do Projeto de Execução; 

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). - Informação de Abertura do 

Procedimento - Requalificação do Largo da Corredoura 

 

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

Santos, aprovar a intenção de indeferir a pretensão do requerente. - Requer 

Certidão de Dispensa de Licença de Autorização de Utilização - Manuel Jorge 

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

pretendida pelo requerente. - Requer Certidão de Compartes 4 Pessoas de 

Acordo com Art.º 54.º da Lei 64/2003 de 23 de Agosto - Emídio de Almeida 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ao abrigo do Código de Estrada e do 

Regulamento de Sinalização de Trânsito, aprovar a colocação das lombas do 

Cadafaz, os sinais de trânsito A2a (perigo de lomba), H6 (Velocidade recomendada 

de 30km/h), H37 (fim de velocidade recomendada de 30km/h) e o sinal H48 (lomba 

redutora de velocidade). - Aprovação de Sinalização de Trânsito para as Lombas 

no Cadafaz 

 

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

colocação de placas direcionais para a Quinta da Ramalha, Quinta da Moita e 

Quinta do Pomar. - Placas Sinalética 

 

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

nos termos da informação técnica. - Bonificação de Água 

 

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

José Albano e Júlio Santos, aprovar a homologação da lista de classificação 

provisória, passando a mesma a definitiva. - Concurso para Arrendamento de 

Habitação Social 

 

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

Santos, aprovar a abertura e desenvolvimento do presente procedimento através de 
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ajuste direto, nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP em 

conjugação com o artigo 112.º e seguintes do CCP; 

Mais deliberou, a aprovação das peças do procedimento: Convite e Caderno de 

Encargos; 

Deliberou ainda, aprovar a nomeação do júri proposto no Ponto 5. e respetiva 

delegação de competências constantes no Ponto 6. em conformidade com o Artigo 

67.º e 69.º do CCP; 

Por fim, deliberou a autorização da respetiva despesa, no valor de 46.124,96€ 

(quarenta e seis mil cento e vinte e quatro euros e noventa e seis cêntimos), ao qual 

acresce IVA à taxa legal em vigor. - Ajuste Direto ao Abrigo do "Acordo Quadro 

para Aquisição de Veículos Ecológicos e de Limpeza Urbana - AQ/08/2017" 

 

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

Santos, aprovar o Protocolo e o Contrato de Comodato entre a CIM-BSE, 

ARSCentro, ULS-Guarda. - Unidades Móveis de Saúde na Comunidade 

Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela 

 

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

José Albano e Júlio Santos, aprovar a minuta do Acordo relativo à implementação de 

um projeto de promoção da eficiência energética na iluminação pública no Município 

de Celorico da Beira. - Acordo Relativo à Implementação de um Projeto de 

Promoção da Eficiência Energética na Iluminação Pública 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio financeiro no valor de 

15.000,00€, à Junta de Freguesia de Minhocal, com vista à construção da Casa 

Mortuária. - Proposta de Aprovação de Subsídio 
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 -- A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do Senhor Vereador Júlio 

Santos, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara – Protocolo a 

Celebrar entre a Câmara Municipal de Celorico da Beira e os Produtores de Queijo, 

datado de 23/02/2021. - Protocolo a Celebrar entre a Câmara Municipal de 

Celorico da Beira e Produtores de Queijo - Ratificação de Despacho 

 

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

Câmara – Protocolo a Celebrar entre a Câmara Municipal de Celorico da Beira e os 

CTT, datado de 25/02/2021. - Protocolo CTT - Ratificação de Despacho 

 

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

Câmara – Protocolo para Formação em Contexto de Trabalho, datado de 

17/02/2021. - Protocolo para Formação em Contexto de Trabalho - Ratificação 

de Despacho 

 


