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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 01 de setembro de 2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 8.ª Alteração ao Orçamento e 

GOP´s, referente ao ano de 2021. - 8.ª Alteração ao Orçamento e GOP´S 

2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Transportes 

Escolares, para o ano letivo de 2021/2022. - Mapa de Previsão de 

Transportes Escolares para o Ano Letivo de 2021/2022 

 

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

aprovar a minuta de Contrato de Transporte com o Instituto de São Miguel – 

Casa D. João de Oliveira Matos de Celorico da Beira. - Transportes 

Escolares - Instituto de São Miguel - Casa D. João de Oliveira Matos 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, suportar os custos com a aquisição dos 

cadernos de atividades para o 1.º e 2.º ciclo, no valor de 11.913,80€. - 

Cadernos de Atividades 1º E 2º Ciclo Ano Letivo 2021/2022 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas de protocolo com a 

IPSS do Baraçal para fornecimento de refeições e transporte escolar, para o 

ano letivo 2021/2022. Mais deliberou aprovar a contratualização da prestação 

de serviços de transporte de táxi, tal como no ano letivo transato. - Ano Letivo 

2021/2022 - Refeições e Transporte Escolar 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação de um sinal B1 – 

cedência de passagem com um painel adicional modelo 1, com a indicação de 

“10 m”, nos termos descritos na informação técnica. - Aprovação de 

Sinalização de Trânsito de Cedência de Passagem na Localidade de 

Lajeosa do Mondego 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação de um sinal H1a 

(parque autorizado), nos termos descritos na informação técnica. - Aprovação 

de Sinalização de Trânsito de Parque Autorizado Junto à Ciclovia 

Pedonal na Estrada Nacional 102 - Freguesia de Fornotelheiro 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter a consulta pública o Plano 

Municipal de Emergência de Proteção Civil, nos termos do disposto no artigo 

8º, do artigo 7º da Diretiva anexa à Resolução n.º 30/2015 de 07/05, da 

Comissão Nacional de Proteção Civil e que o mesmo ocorra durante 30 dias a 

contar do dia seguinte ao da publicação do aviso em Diário da República. - 

Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar as assinaturas do Protocolo de 

Colaboração entre o Município de Celorico da Beira e a Clínica Veterinária Dr.ª 

Eloiza Viveiros, com a finalidade de estabelecer uma forma de colaboração 

para a realização da esterilização de animais de companhia (cães e gatos). - 

Protocolo Municipal de Apoio à Esterilização de Animais Errantes entre o 

Município de Celorico da Beira e o Centro de Atendimento Médico 

Veterinário - VETMED - Consultório Veterinário de Celorico da Beira 

CAMV e a Clínica Veterinária DR.ª Eloiza Viveiros - Consultório 

Veterinário de Celorico da Beira, CAMV - Ratificação da Assinatura 

 

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

Município de Celorico da Beira e a Associação Lageosense de Solidariedade 

Social, para o ano de 2021/2022. - Minuta de Protocolo a Celebrar entre o 

Município de Celorico da Beira e a Associação Lageosense de 

Solidariedade Social 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro à Junta de 

Freguesia do Fornotelheiro, no valor de 10.000€, de forma a contribuir para as 

despesas solicitadas. - Atribuição de Apoio Financeiro 

 


