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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 18 de outubro de 2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a referida proposta. - Periodicidade 

das Reuniões Ordinárias 

 

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

José Albano e Teresa Cunha, aprovar a referida proposta. - Delegação de 

Competências da Câmara Municipal no Senhor Presidente 

 

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

José Albano e Teresa Cunha, aprovar a proposta apresentada. - Fixação de 

Vereador nos Termos do N.º 2, do Artigo 58º, da Lei N.º 169/99 de 18/09, na 

Atual Redação 

 

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

José Albano e Teresa Cunha, aprovar a 10.ª Alteração ao Orçamento e GOP´s, 

referente ao ano de 2021. - 10.ª Alteração Orçamental 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir 50 livros no valor total de 450.00€, 

bem como, contribuir com um apoio financeiro para as ilustrações no valor de 

500.00€ à requerente. - Aquisição de Livros 
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 -- A Câmara deliberou, por maioria, com dois votos a favor, dos Senhores Vereadores 

Teresa Cardoso e José Alfredo Silva e dois votos contra dos Senhores Vereadores 

José Albano e Teresa Cunha atribuir um apoio financeiro no valor de 15.000€ à 

ADRUSE – Associação de Desenvolvimento Rural da Serra da Estrela, por forma a 

custear as dificuldades financeiras, nomeadamente aos trabalhadores da instituição. 

Verificando-se um empate, a Senhora Vice-Presidente da Câmara, nos termos do 

n.º 3, do art.º 57.º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro, no impedimento do Senhor 

Presidente da Câmara, fez uso do voto de qualidade, nos termos do n.º 2, do artigo 

54.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, desempatou, 

votando a favor. - Pedido de Comparticipação 

 

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

José Albano e Teresa Cunha, atribuir um subsídio no valor de 307,50€ à Junta de 

Agricultores de Vale de Azares. - Proposta de Aprovação de Subsídio 

 

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

José Albano e Teresa Cunha atribuir o valor em falta no montante de 236,70€, por 

forma a retificar o apoio deliberado na reunião de Executivo do dia 22/09/2021. - 

Retificação de Apoio - Ester de Jesus da Glória Fonseca 

 

 -- Nos termos da informação, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar que no 

presente ano letivo os alunos do ensino secundário, que residam no Concelho e 

frequentem o Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira, fiquem isentos de 

pagamento de transporte, desde que o passe tenha sido solicitado até à presente 

data. - Passes Escolares 2021/2022 
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 -- Nos termos da informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

restituição do pagamento referente ao passe escolar do mês de setembro e outubro, 

aos alunos constantes da presente informação. - Passes Escolares 

 

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

Câmara, deferindo o requerido, nos termos da informação técnica. - Vem Requerer 

a Emissão de uma Certidão em como o Edifício foi Construído antes de 1981 - 

Ratificação de Despacho - Nelson José Pinto Pereira e Dinis Alexandre Pinto 

Pereira 

 

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

José Albano e Teresa Cunha, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de 07/10/2021. - Interrupção de Trânsito nas Ruas Dr. Francisco Sá 

Carneiro e Virgílio Ferreira – Ratificação de Despacho 

 

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

indeferimento da pretensão da requerente. - Colocação de Sinal de Trânsito - 

Susana Oliveira 

 


