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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 04 de novembro de 2020 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores Vereadores José 

Albano e Júlio Santos, aprovar a 10ª Alteração Orçamental, referente ao ano de 2020. - 10ª 

Alteração Orçamental 2020 

 

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

para o ano letivo de 2020/2021, dos alunos constantes da presente informação, incluídos nos 

processos de a) a n) e a abertura de concurso para 6 novos bolseiros. - Renovação de 

Bolsas de Estudo para o Ano Letivo 2020/2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor, uma abstenção do Senhor Vereador 

José Albano e um voto contra do Senhor Vereador Júlio Santos, ratificar o despacho do 

Senhor Presidente da Câmara a deferir a Proposta de Abertura do Procedimento de 

Contratação de Empréstimo Substituição de Dívida, datado de 21/10/2020. - Proposta de 

Abertura do Procedimento de Contratação de Empréstimo Substituição de Dívida - 

Ratificação de Despacho 

 

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

a deferir a minuta do Protocolo de apoio à esterilização de animais errantes entre o Município 

de Celorico da Beira e a VetMed – Consultório de Celorico da Beira, datado de 27/10/2020. - 

Protocolo de Colaboração entre o Município de Celorico da Beira e a VETMED - 

Consultório de Celorico da Beira - Ratificação de Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, manifestar o seu acordo com a escala de turnos das 

farmácias do Município de Celorico da Beira, para o ano de 2021. - Escalas de Turnos 

Farmácias/Ano Civil de 2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta de Contrato de Comodato, a 

celebrar entre o Município de Celorico da Beira e a Associação “Motoclube Lendários dos 

Castelos”, pelo prazo de 5 anos. - Minuta de Contrato de Comodato 


