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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 03 de novembro de 2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, dar parecer positivo à proposta apresentada, 

ou seja, à escala de turnos das farmácias do Município de Celorico da Beira, a fim 

de entrar em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022. - Escalas de Turnos 

Farmácias/Ano Civil de 2022 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Transportes Escolares, 

para o ano letivo 2021/2022. - Plano de Transportes 2021/2022 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, suportar os custos com a aquisição dos 

cadernos de atividades em falta, no valor de 1.245,70€. - Aquisição de Cadernos 

de Atividades 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, indeferir a pretensão da requerente, nos 

termos da informação técnica. - Pedido de Cedência de Lugar de Estacionamento 

Reservado a Comerciantes - Elisa da Conceição Tibéria Saraiva Simão (Simão 

Supermercados) 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo a celebrar 

entre o Município de Celorico da Beira e a Autoridade Tributária e Aduaneira. - 

Protocolo para Cobrança Coerciva de Receitas com a Autoridade Tributária 
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 -- Nos termos da informação técnica, a Câmara deliberou, por maioria, com duas 

abstenções dos Senhores Vereadores José Albano e Teresa Cunha, autorizar a 

cedência de um lugar de estacionamento para pessoa com mobilidade reduzida, na 

Rua Padre Manuel Francisco Cardoso, junto ao Nº 12, em Celorico da Beira, 

destinado ao veículo com a matrícula 61-IA-27, para o ano 2021/2022, condicionada 

até final de 2022, à apresentação na Autarquia, do cartão de estacionamento para 

pessoa de mobilidade reduzida emitido pelo Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes, I.P. (IMT). Mais deliberou aprovar a colocação de um sinal H1a (Parque 

autorizado) e de um painel adicional indicador de aplicação – modelo 10a com a 

matrícula da viatura (61-IA-27). Deliberou ainda que, o requerente fique isento de 

taxas municipais do lugar privado de estacionamento para o ano 2021/2022, assim 

como, isento de taxas municipais de placas de sinalização. - Atribuição de um 

Lugar de Estacionamento Privado na Rua Padre Manuel Francisco Cardoso, 

em Celorico da Beira, para o Ano 2021 - Rui António Ventura Simões 

 

 -- Nos termos da Lei, a Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do 

Senhor Presidente da Câmara, datado de 28 de outubro de 2021, a deferir a 

proposta da primeira revisão do Plano Diretor Municipal de Celorico da Beira e 

submeter a mesma a discussão pública durante o período de 30 dias consecutivos. - 

Discussão Pública da Primeira Revisão do Plano Diretor Municipal de Celorico 

da Beira - Ratificação de Despacho 

 

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

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

duas Pessoas, Processo N.º 11/2021/58 - Paulo Baptista da Costa 
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 -- Nos termos da informação técnica, foi deliberado, por unanimidade, emitir a certidão 

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

duas Pessoas, Processo N.º 11/2021/59 - Paulo Baptista da Costa 

 

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

Câmara, a deferir a pretensão dos requerentes, datado de 20 de outubro de 2021. - 

Certidão de Dispensa de Licença de Utilização - Ratificação de Despacho - 

Herdeiros de Fernando Amaral 

 

 -- Sendo que a informação apresentada, refere que a edificação foi construída antes 

de 1981, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a petição dos requerentes. - 

Emissão de Certidão de Dispensa de Licença de Utilização - Herdeiros de 

Maria do Carmo de Jesus Carvalho 

 


