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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 07 de julho de 2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 6.ª Alteração ao Orçamento e GOP´s, 

referente ao ano de 2021. - 6ª Alteração ao Orçamento e GOP‘s 2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a criação de um fundo de maneio no valor de 

1.500€, nos termos da informação técnica, tendo como responsável pela sua movimentação 

o Técnico Superior, Ricardo Pinto. - Proposta para Atribuição de Fundo de Maneio - 

Férias Desportivas e Sociais 2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar: 

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).- Abertura do Procedimento Pré-

Contratual - Concurso Público Referente à "Requalificação do Largo da Corredoura" 

 

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

pretendida pelo requerente. - Requer Emissão de Certidão de Compartes - Manuel 

Marques Faustino 
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 -- Nos termos da informação técnica, foi deliberado, por unanimidade, emitir a certidão 

pretendida pelo requerente. - Vem Requerer a V. Ex.ª uma Certidão de Compartes - 

Manuel Marques Faustino 

 

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

pretendida pelo requerente. - Certidão de Compartes - Peter Johan F. Robbe 

 

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

do Pedido Formal de Adoção do Modelo de Cogestão para o Parque Natural da Serra da 

Estrela. 

Mais deliberou que a Comissão de Cogestão do Parque Natural da Serra da Estrela seja 

presidida pelo Presidente da Câmara Municipal de Manteigas, sendo este substituído, nas 

situações de impedimento ou ausência, pelo Presidente da Câmara Municipal de Gouveia. - 

Cogestão do PNSE 

 


