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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 07 de abril de 2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório Final de análise 

excluindo as propostas apresentadas. - Relatório Final de Análise de 

Propostas - Concurso Público Referente à "Reconstrução e Ampliação 

da EB1 da Lageosa do Mondego - Escola de Acolhimento" 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade aprovar: 

A aprovação da decisão de contratar e decisão de autorização da despesa 

(art.º36.º); 

Aprovação da escolha do 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, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

deferir a pretensão do requerente, devendo o mesmo proceder ao pagamento 

da taxa municipal em vigor no ano de 2021. - Pedido de Renovação de 

Cartão de Estacionamento de Residente para o Ano 2021 
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 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a autorização do destaque nos 

termos atrás expostos. 

Mais deliberou autorizar a posterior venda da parcela destacada.  

Deliberou ainda, 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. - Destaque Parcela Terreno 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a retificação da deliberação 

tomada em reunião de Executivo do dia 17/02/2021 passando a mesma a ser 

a seguinte: 

Aprovação da alienação, nos termos da alínea g) n.º 1, artigo 33º da Lei 

75/2013, na sua atual redação, de 19526m2 a destacar do artigo 1042 U, da 

Freguesia do Fornotelheiro, descrito na Conservatória Predial com o nº 

1049/20100517, pelo valor de 1€/m2, à empresa Transportes 

Rodoceloricense, SA, do que resulta o valor total de 19.526€, ficando a 

deliberação anterior sem efeito. - Alienação Parcial do Artigo 1042U - 

Parque Industrial de Celorico Gare – Fornotelheiro 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a medida proposta ao Apoio à 

COVID-19, na proteção ao comércio local, isentando de taxas municipais para 

o ano 2021, as previstas nos artigos 65º, 87º e 104º a 107º do Anexo ao 

Regulamento de Taxas do Município de Celorico da Beira (Tabela de Taxas e 

Preços do Município de Celorico da Beira), destinadas apenas aos 

operadores económicos com sede no Concelho. - Isenção de Taxas de 

Esplanada e Publicidade para o Ano 2021 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Rodrigo Manuel Xavier um 

subsídio no valor de 250€. - Proposta de Aprovação de Subsídio 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à Associação de 

Melhoramentos da Freguesia da Ratoeira o apoio dos serviços técnicos dos 

eletricistas da Câmara Municipal. 

Mais deliberou que o pedido de apoio dos elementos elétricos para o teto do 

salão de festas seja posteriormente analisado de forma a ser presente a uma 

próxima reunião de Câmara. - Pedido de Apoio 

 


