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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 10 de dezembro de 2021 

 

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

Vereadores José Albano e Teresa Cunha, aprovar a 12.ª Alteração ao 

Orçamento e GOP´s, referente ao ano de 2021. - 12.ª Alteração ao 

Orçamento e GOP´S 2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Relatório de Ponderação e 

submeter à apreciação da Assembleia Municipal a versão final da Proposta do 

Plano. - Relatório de Ponderação da 1. ª Revisão do PDM e Versão Final 

 

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

Presidente da Câmara, deferindo o requerido, nos termos da informação 

técnica. - Certidão de Compartes – Ratificação de Despacho - Elisa 

Conceição Tibéria Saraiva Simão 

 

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

jogos de Bingo Séniores para as vinte e uma IPSS do Concelho, no valor 

unitário de 44,90€. - Rede Social - Orçamento para Jogos Cognitivos – 

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

minuta de Contrato de Transporte com a Associação de Melhoramentos 

Cultural, Desportiva e Recreativa do Concelho de Celorico da Beira – 

“Creche, Jardim de Infância e A.T.L Moinho.” - Ano Letivo 2021/2022 – 

Transporte 

 

 -- Nos termos da informação técnica e ao abrigo do Código da Estrada, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o indeferimento da pretensão da 

requerente. - Aplicação de Lombas na Estrada Nacional 16, Ratoeira 

 

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

deferir a pretensão do requerente, devendo o mesmo proceder ao pagamento 

da taxa municipal em vigor no ano de 2022. - Pedido de Renovação de 

Cartão de Estacionamento de Residente para o Ano 2022 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido do requerente, nos 

termos da informação técnica, devendo o mesmo proceder ao pagamento da 

taxa municipal em vigor no ano de 2022. - Licença de Estacionamento de 

Veículo Pesado de Passageiros em Lugar de Estacionamento Privado 

para o Ano 2022 - Ensino Automobilístico G. Gomes, Lda. 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão da requerente, 

nos termos da informação técnica. - Renovação de três Lugares de 

Estacionamento Privado, para o Ano 2022 - Associação Lageosense de 

Solidariedade Social 



3 

 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a ratificação das assinaturas 

do Protocolo para Formação em Contexto de Trabalho, celebrado entre o 

Município de Celorico da Beira e o Agrupamento de Escolas Afonso de 

Albuquerque. - Protocolo para Formação em Contexto de Trabalho - 

Ratificação de Despacho 

 

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

Presidente da Câmara, datado de 30/11/2021. - Grande Prémio de Marcha - 

Ratificação de Despacho 

 

 -- Nos termos da alínea b), do n.º 3, do art.º 106º, da Lei n.º 5/2004, de 10 de 

fevereiro e da alínea ccc), do n.º 1, do art.º 33.º, do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 13 de setembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

proposta da fixação de 0,25%, relativa à Taxa Municipal de Direitos de 

Passagem, para o ano de 2022 e submetê-la à aprovação da Assembleia 

Municipal nos termos da alínea c), do n.º 1, do art.º 25º, do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. - Proposta de Fixação da Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem para 2022 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do protocolo 

entre a Sociedade Parque Eólico da Serra do Ralo, S.A. e o Município de 

Celorico da Beira, relativo à promoção e instalação do Sobreequipamento do 

Parque Eólico da Serra do Ralo. - Protocolo entre o Parque Eólico da Serra 

do Ralo e a Câmara Municipal de Celorico da Beira 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a requisição da prestação 

dos serviços refentes ao projeto de especialidades para a obra da capela 

mortuária, a título de apoio à Fábrica da Igreja Paroquial de Aldeia Rica. - 

Apoio Técnico para Construção de uma Capela Mortuária 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta para a aceitação da 

indicação do Município de Manteigas como Beneficiário no protocolo de 

colaboração Técnica e Financeira com o Fundo Ambiental e o Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. - Cogestão PNSE - Protocolo 

Fundo Ambiental 

 


