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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 07 novembro de 2018 

  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 7.ª Alteração ao Orçamento 

e GOP´s, referentes ao ano de 2018. - 7ª Alteração ao Orçamento e GOP´S 

2018. 

  A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a bonificação de taxa e tarifa 

de saneamento, assim como, a isenção de pagamento de colocação de 

contador requerido pelo munícipe, nos termos da informação técnica. - 

Bonificações e Colocação de Contador. 

  A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à adenda ao protocolo 

estabelecido entre o Município de Celorico da Beira e a IPSS Mesquitela, no 

que se refere a fornecimento de refeições escolares. - Ano Letivo 2018/2019 

- Adenda a Protocolo. 

  Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade, dar continuidade à 

atribuição das bolsas de estudo, para o ano letivo de 2018/2019, dos alunos 

constantes da presente informação, com exceção do aluno incluído no 

processo l) que fica condicionado à apresentação da respetiva documentação 

até ao final da semana, para a renovação da mesma. - Renovação de 

Bolsas de Estudo para o Ano Letivo 2018/2019. 
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 A Câmara deliberou, por unanimidade, estabelecer o número de 20 bolsas de 

estudo para o próximo ano letivo, sendo 11 para renovações. - Abertura de 

Concurso - Bolsas de Estudo a Atribuir no Ano Letivo 2018/2019. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da caminhada, 

no dia 25 de novembro, nos termos descritos na informação técnica, ficando 

a requerente condicionada à entrega da documentação em falta no Município, 

devendo para o efeito, os serviços administrativos dar cumprimento ao 

estipulado na mesma. - Pedido de Licenças - Associação de 

Solidariedade Social e Melhoramentos de Fornotelheiro. 

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

notificar o proprietário do imóvel identificado em epígrafe, para proceder ao 

corte da vegetação e limpeza do espaço, no prazo de 15 dias. - Limpeza de 

Imóvel em Ruínas. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ratificação das assinaturas 

do Protocolo, a celebrar entre o Município de Celorico da Beira e a “OMB 

Grupo Ótico” - Protocolo de Colaboração entre o Município e "OMB 

Grupo Ótico" – Ratificação. 

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

despacho do Senhor Presidente da Câmara, deferindo a realização do “Todo-

o-Terreno na Rota do Queijo”, de acordo com a informação técnica. - 

Resposta ao Documento 5103´18 – Ratificação. 
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  A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à Junta de 

Freguesia de Vale de Azares, no valor de 1.000€, para ajudar a custear as 

despesas com a I Edição do Festival do Azeite. - Pedido de Apoio 

Financeiro e Institucional para a I Edição do Festival do Azeite. 


