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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 19 de maio de 2021 

 

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

pagamento do passe escolar ao aluno mencionado na presente informação. - Passe Escolar 

- Aluno de 1º Ciclo 

 

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

termos da informação técnica. - Bonificação de Água - Helder José Bernardo da Silva 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas referente à informação 

prévia, a Santa Casa da Misericórdia de Celorico da Beira, para a obra de ampliação da 

cozinha e da lavandaria, para a construção de uma sala de estar e para as instalações 

sanitárias do Centro de Dia. - Pedido de Isenção de Taxas para Ampliação da Cozinha e 

da Lavandaria e Construção de uma Sala de Estar e Instalações Sanitárias para o 

Centro de Dia de Celorico da Beira 

 

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

Albano e Júlio Santos, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 

14/05/2021. - Projeto de Decisão de Análise de Propostas: Reconstrução e Ampliação 

da EB1 da Lageosa do Mondego - Escola de Acolhimento - Ratificação de Despacho 

 

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

Albano e Júlio Santos, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 
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14/05/2021. - Projeto de Decisão Análise de Propostas: Requalificação do Largo da 

Corredoura - Ratificação de Despacho 

 

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

causado no vidro da porta da habitação, no montante de 8,50€, diretamente à Soluções BNF, 

conforme orçamento apresentado. - Vidro Partido Durante Serviço de Piquete de 

Saneamento 

 

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

causado no veículo automóvel, propriedade do Senhor Diamantino Marques, no montante de 

129,21€, diretamente à Carglass, conforme orçamento apresentado. - Ocorrência Quebra 

de Vidro da Viatura 41-48-ER Mercedes Pertencente a Diamantino Marques 

 

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

Albano e Júlio Santos, aprovar a Abertura e Desenvolvimento do presente procedimento 

através de Consulta Prévia, nos termos do disposto na alínea C) do n.º 1 do artigo 20.º do 

CCP em conjugação com o Artigo112.ºe seguintes do CCP; 

Deliberou ainda, a aprovação das peças do procedimento: Convite e Caderno de Encargos; 

Mais deliberou, a nomeação do júri proposto no Ponto 5. da informação e respetiva 

delegação de competências constantes do Ponto 6. em conformidade com o artigo 67.º e 

69.º do CCP; 

Foi ainda deliberado, a autorização da respetiva despesa, no valor de 46.537,42€ (quarenta e 

seis mil quinhentos e trinta e sete euros e quarenta e dois cêntimos), ao qual acresce IVA à 

taxa legal em vigor. - Leasing Financeiro (CPV 66114000-2) para 1 Viatura 100% Elétrica 

Renault Kangoo de 5 Lugares 

 

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

Albano e Júlio Santos aprovar a Abertura e Desenvolvimento do presente procedimento 
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através de ajuste direto, nos termos do disposto na alínea C) do n.º 1 do artigo 20.º do CCP 

em conjugação com o Artigo112.º e seguintes do CCP; 

Deliberou ainda, a aprovação das peças do procedimento: Convite e Caderno de Encargos; 

Mais deliberou, a nomeação do júri proposto no Ponto 5. da informação e respetiva 

delegação de competências constantes do Ponto 6. em conformidade com o artigo 67.º e 

69.º do CCP; 

Foi ainda deliberado, a autorização da respetiva despesa, no valor de 46.949,88€ (quarenta e 

seis mil novecentos e quarenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos), ao qual acresce IVA 

à taxa legal em vigor. - Ajuste Direto para Aquisição de 2 Viaturas 100% Elétricas renault 

Kangoo de 5 Lugares 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com um voto contra do Senhor Vereador Júlio Santos, 

aprovar e incluir na atual Tabela de Preços e Taxas do Município, os novos preços a praticar 

pelo Solar do Queijo Serra da Estrela para o ano 2021. - Tabela de Preços 2021 

 

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

aprovar a ratificação das assinaturas do Protocolo, a celebrar entre o Município de Celorico 

da Beira e ADRUSE - Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela. - 

Protocolo de Colaboração entre o Município e Adruse - Ratificação de Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 1.914,46€ à Paróquia 

da Nossa Senhora da Conceição, da Freguesia de Cortiçô da Serra. - Proposta de 

Aprovação de Subsídio - Cortiçô da Serra 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 8.000,00€ à União de 

Freguesias de Açores e Velosa, para a construção do prolongamento do Passeio em Aldeia 

Rica. - Proposta de Aprovação de Subsídio - Açores e Velosa 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro na comparticipação dos 

elementos elétricos com destino ao teto do salão de festas da Associação de Melhoramentos 

da Freguesia da Ratoeira, no valor de 2.959,56€. - Pedido de Apoio 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o pedido de apoio técnico à Liga dos 

Naturais e Amigos de Prados. - Pedido de Apoio Técnico 

 


