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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 06 de novembro de 2019 

 

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

Albano e Júlio Santos, aprovar a 8.ª Alteração ao Orçamento e GOP´s, referente ao ano de 

2019. - 8ª Alteração ao Orçamento e GOP‘s 2019 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato programa a celebrar entre o 

Sporting Clube Celoricense e o Município de Celorico da Beira, nos termos do PAA, cujo 

apoio financeiro será no montante de 40.000,00€, nos termos do plano de pagamentos 

acordado e aprovado. - Sporting Clube Celoricense - Atividade Desportiva 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a bonificação de taxa de conservação, 

tratamento de esgotos e tarifa de saneamento, assim como, a isenção de pagamento da 1ª 

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

de Taxa de Conservação, Tratamento de Esgotos e Tarifa de Saneamento - Isenção de 

1ª Ligação de Contador 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, dar continuidade à atribuição das bolsas de estudo, 

para o ano letivo de 2019/2020, dos alunos constantes da presente informação, incluídos nos 

processos de a) a n). - Renovação de Bolsas de Estudo para o Ano Letivo 2019/2020 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a abertura de concurso para seis novos 

bolseiros. - Abertura de Concurso - Bolsas de Estudo a Atribuir no Ano Letivo 

2019/2020 

 

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

Presidente da Câmara, datado de 31/10/2019, deferindo o corte de trânsito para a realização 

de obras na via pública, no caminho Museu do Agricultor, em Casas do Soeiro. - Pedido de 

Autorização - Corte de Trânsito para a Realização de Obras na Via Pública, no Caminho 

Museu do Agricultor, em Casas de Soeiro - Ratificação de Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto da ordem de trabalhos, por forma 

a ser analisado. - Normas para Cedência e Utilização do Autocarro e Mini-Autocarros da 

Câmara Municipal de Celorico da Beira 

 

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

voto contra do Senhor Vereador Júlio Santos, atribuir um subsídio à Junta de Freguesia de 

Vale de Azares, no valor de 2.000€, para ajudar a custear as despesas com a II Edição do 

Festival do Azeite. - Pedido de Apoio Financeiro e Institucional para a II Edição do 

Festival do Azeite Vale de Azares a Realizar DIA 08 de dezembro de 2019 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 3.000€, à Junta de 

Freguesia de Prados, para a realização do evento “Festival da Castanha”, nos dias 2 e 3 de 

novembro de 2019. - Pedido de Subsídio 

 


