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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 04 de agosto de 2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 7.ª Alteração ao Orçamento e GOP’s 2021. 

- 7ª Alteração ao Orçamento e GOP’s 2021 

 

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

dos Amigos de Aldeia da Serra e o Município de Celorico da Beira, nos termos do PAA, cujo 

apoio financeiro será no montante de 500,00€. - Pedido PAA - Equipamento Liga dos 

Amigos de Aldeia da Serra 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Júlio Santos 

ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara datado de 26/07/2021, deferindo o 

requerido, nos termos da informação técnica. - Pedido de Parecer - 14ª Etapa da Volta dia 

9 de agosto - Ratificação de Despacho - Clube Desportivo e Recreativo Chronos 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador Júlio Santos, 

ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara datado de 28/07/2021, deferindo o 

requerido, nos termos da informação técnica. - Pedido de Parecer - 82ª Volta a Portugal 

Santander - Ratificação de Despacho - Podium Events, S.A. 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta constante no Relatório Final, para 

efeitos de adjudicação da empreitada “Requalificação do Largo da Corredoura" à empresa 

Marcolino & Filhos, Lda., pelo montante de 328.493,64€ (trezentos e vinte e oito mil, 

quatrocentos e noventa e três euros e sessenta e quatro cêntimos), pelo prazo de 240 dias. 
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- Empreitada: "Requalificação do Largo da Corredoura" - Relatório/Projeto de Decisão 

de Análise das Propostas Apresentadas ao Concurso Público 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Empreitada “Alteração do 

Edifício das Piscinas Municipais de Celorico da Beira”, trabalhos complementares, no valor 

previsto de 119.680,00€, mais IVA à taxa legal em vigor. - Alteração do Edifício das 

Piscinas Municipais de Celorico da Beira - Proposta de Trabalhos Complementares 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de Regulamento do Balcão Único 

Online. - Projeto de Regulamento do Balcão Único Online 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no valor de 3.500€ à 

Federação Portuguesa de Ciclismo, que visa fazer face a parte das despesas organizativas, 

uma vez que a 4ª etapa da Volta a Portugal de Juniores, terá início em Celorico da Beira. - 

Proposta de Aprovação de Subsídio - Registo nº 10926 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no valor de 7.500€ à Junta de 

Freguesia de Maçal do Chão, de forma a contribuir para a liquidação da quantia referente à 

candidatura ao Sistema de Apoio à Renovação de Aldeias. - Proposta de Aprovação de 

Subsídio - Registo nº 10991 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no valor de 2.000€ à 

Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial da Freguesia de Vide Entre Vinhas, com vista à 

preparação de uma sala para a catequese. - Atribuição de Apoio Financeiro - Registo nº 

11018 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no valor de 1.500€ à 

Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial da Freguesia de Prados, com o objetivo de apoiar 
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a recuperação dos vitrais da Igreja Matriz. - Atribuição de Apoio Financeiro - Registo nº 

11057 

 

 -- Nos termos da informação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 

minuta de Protocolo entre a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o 

Município de Celorico da Beira e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

Celoricenses. - Proposta de Protocolo - Condições de Contratação e Funcionamento 

das Equipas de Intervenção Permanente 

 

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

Agência para a Modernização Administrativa, I.P e o Município de Celorico da Beira, tendo 

como finalidade possibilitar aos utilizadores dos serviços online a autenticação através do 

cartão de cidadão e da chave móvel digital. - Protocolo entre a Agência para a 

Modernização Administrativa, I.P e o Município de Celorico da Beira 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio à produção no 

valor de 1.20€ por cabeça de gado ovino/caprino e de 5.00€ por cabeça de gado bovino 

para agricultores residentes ou com exploração sediada no concelho. 

Mais deliberou que o subsídio em questão seja pago para o ano de 2021, sendo necessária 

a elaboração de um Regulamento, após aprovação da medida proposta, a ser realizado pelo 

Gabinete de Veterinária. - Proposta de Medidas COVID 19 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência a titulo gratuito, nos termos e 

condições de um contrato de comodato, para o qual se delegam, competências no Senhor 

Presidente da Câmara para a sua assinatura, a celebrar entre o Município de Celorico da 

Beira e a Confraria da Castanha Serra da Estrela, pessoa jurídica de direito privado, sem 

fins lucrativos, titular do NIPC 515269336, dos edifícios da escola primária e jardim de 

infância. 
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Mais deliberou aprovar a denúncia do contrato de comodato existente, por incumprimento 

do mesmo, dando-se conhecimento do teor das deliberações agora tomadas à Associação 

D.M. Prados, caso ainda exista. - Proposta Deliberação de Denuncia de Contrato de 

Comodato com Associação D.M. Prados e Proposta de Contrato de Comodato com 

Confraria da Castanha Serra da Estrela 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o acordo de cedência de parcela de terreno 

para domínio público municipal, com a área de 475m2, a retirar do prédio rústico, sito em 

Gadanha, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Fornotelheiro, sob o art. 1071, 

descrito na Conservatória Predial de Celorico da Beira sob o nº 633/20030407, destinada ao 

alargamento da via pública, o caminho das Casas do Rio. 

Mais deliberou autorizar a realização da despesa da construção do muro derrubado e 

transposto para o novo limite da propriedade no valor de 4.274,40€. 

Deliberou ainda submeter este assunto para conhecimento da Assembleia Municipal. - 

Alargamento Caminho Antigo de Casas do Rio 

 


