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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 21 de abril de 2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o documento 

supramencionado. - Aprovação do Mapa de Fluxos de Caixa 2020 

 

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

Vereadores José Albano e Júlio Santos, aprovar os documentos 

supramencionados e submetê-los à aprovação da Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/9. - 1ª 

Revisão ao Orçamento e GOP‘s 2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os documentos 

supramencionados e submetê-los à aprovação da Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea f), do n.º 1, do art.º 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 

12/9. - Empréstimos de Substituição de Dívida - Tribunal de Contas 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto da ordem de 

trabalhos, devendo ser presente a uma próxima reunião de Câmara, 

acompanhado da declaração de rendimentos e da declaração de composição 

familiar. - Isenção de Pagamento de Colocação de Contador 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto da ordem de 

trabalhos, devendo ser presente a uma próxima reunião de Câmara, 

acompanhado da declaração de rendimentos e da declaração de composição 

familiar. - Pedido de Colocação de Contador 

 

 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 Alteração do Jardim de Infância de Santa Luzia" 

 

 -- Sendo que a informação apresentada refere que a edificação terá sido 

construída antes de 1981, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

petição do requerente. - Certidão de Dispensa de Licença de Utilização - 

Eduardo do Nascimento 

 

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

conferir os necessários poderes ao Exmo. Senhor Presidente da Câmara 

Municipal para realizar os procedimentos necessários, tais como escritura 

notarial de justificação. - Prédio Urbano 1309 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento da reparação 

do dano causado no veículo automóvel, propriedade do Senhor Manuel 

Santos Carvalho, no montante de 147,60€ à oficina Auto Saraiva, conforme 

orçamento apresentado. - Participação de Danos em Viatura - 21-13-RI 

 

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

proceder à reparação do telhado, no montante de 403,50€, conforme 

orçamento apresentado, pela empresa Mansoares – Materiais de Construção, 

Unipessoal, Lda. - Infiltração de Águas Apartamentos do Município 

 

 -- Nos termos da informação, a Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o 

proprietário do terreno identificado em epígrafe, para proceder ao corte da 

vegetação e limpeza do espaço, no prazo de 15 dias. - Corte de Vegetação e 

Limpeza de Espaço 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento da reparação 

do dano causado no veículo automóvel, propriedade do Senhor António João 

dos Santos, no montante de 209,65€, à Ofynauto, conforme orçamento 

apresentado. - Danos em Viatura 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento da reparação 

do dano causado no veículo automóvel, propriedade do Senhor David 

Cristóvão Bernardo Tomás, no montante de 197,85€, à Carglass, conforme 

orçamento apresentado. - Danos Causados em Viatura 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento da reparação 

do dano causado no veículo automóvel, no montante de 338,37€, à Carglass, 

conforme orçamento apresentado. - Orçamento Vidro Lateral + Para-Brisas 

Peugeot Partner Mat: 25-OE-49 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor, uma abstenção do 

Senhor Vereador José Albano e um voto contra do Senhor Vereador Júlio 

Santos, aprovar que o Município de Celorico da Beira deixe ao Posto 

Territorial da Guarda Nacional Republicana de Celorico da Beira, o exercício 

das atividades de fiscalização do estacionamento público na área de 

jurisdição municipal, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 107/2018, de 29 de 

novembro. - Exercício das Atividades de Fiscalização do Estacionamento 

na Área de Jurisdição Municipal 

 


