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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 19 de outubro de 2022 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a adjudicação da Aquisição de 

Serviços de Leasing financeiro à única empresa que apresentou proposta – Caixa 

Leasing e Factoring – Sociedade Financeira de Crédito, S.A., pelo valor de 27 

410,55€ (vinte e sete mil, quatrocentos e dez euros e cinquenta e cinco cêntimos), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor. - Aquisição de Serviço de Leasing 

Financeiro para uma Viatura 100% Elétrica - Renault Kangoo E-Tech Electric - 

Projeto de Decisão Relativo à Análise das Propostas (Nos Termos do Artigo 

125.º do Código dos Contratos Públicos) 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a intenção de caducidade do 

processo. - Construção de um Centro de Abate e Desmantelamento de Veículos 

- Aprovação de Alteração ao Projeto Inicial e Prorrogação da Licença de Obras 

N.º 1/2017 - Nuno Miguel Oliveira Saraiva 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Senhor 

Presidente da Câmara, datado de 10/10/2022, onde consta “Deferido nos termos da 

informação técnica.” - Certidão de Dispensa de Utilização - Ratificação de 

Despacho - Herdeiros de Ilda de Jesus Carlos 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, que o prazo da isenção do pagamento de 

taxa de alteração de titularidade no caso do consumidor ter falecido, seja prorrogado 

até 31 de dezembro de 2022. - Atualização de Dados dos Consumidores - 

Prorrogação do Prazo 

 

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

dano causado no veículo automóvel, pertencente à Senhora Inês Regina Carlos 

Amoedo, no montante de 129,82€, diretamente à Carglass, conforme orçamento 

apresentado. - Ocorrência Quebra de Vidro da Viatura 76-27-Zn Seat Leon 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar as assinaturas do protocolo de 

colaboração assinado entre a Câmara Municipal de Celorico da Beira e a MOBI.E, 

S.A.. - Protocolo - Ratificação 

 

 -- 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 2023. - Escala de Turnos 

Farmácias/Ano Civil de 2023 

 

 -- Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto da 

ordem de trabalhos, para que o mesmo seja reformulado em nome da Junta de 

Freguesia de Linhares da Beira. - Apoio para a Reabilitação de Caminho Público 

 


