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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 22 de dezembro de 2021 

 

 -- A Câmara tomou conhecimento da atualização da tabela de taxas e preços do 

Município e deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores 

Vereadores José Albano Marques e Teresa Cunha, aprovar a tabela de 

preços para o ano de 2022. - Atualização das Tabelas de Taxas e Preços 

para 2022 

 

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

José Albano e Teresa Cunha, aprovar a atualização do valor ao Protocolo de 

Colaboração entre a CELFLOR – Associação de Produtores Florestais e o 

Município de Celorico da Beira. - Protocolo CELFLOR 

 

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

celebrar entre o Município de Celorico da Beira e o Agrupamento de Escolas 

de Celorico da Beira, no âmbito da candidatura aos Clubes da Ciência Viva. - 

Estabelecimento de Protocolo de Parceria no Âmbito da Candidatura aos 

Clubes da Ciência Viva 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação definitiva no 

Município de Celorico da Beira, do trabalhador Jeffrey de Almeida Faria, na 
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categoria de Assistente Técnico. - Consolidação Definitiva de Mobilidade 

na Categoria entre Órgãos ou Serviços – Jeffrey de Almeida Faria 

 

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

nos termos da informação técnica. - Renovação de Licença de 

Estacionamento de Veículo Automóvel em dois Lugares Privativos, para 

o Ano 2022 - Associação de Melhoramentos Cultural, Desportiva e 

Recreativa do Concelho de Celorico da Beira 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente, nos 

termos da informação técnica. - Renovação para o Ano 2022 de dois 

Lugares de Estacionamento Privado - Instituto S. Miguel - Casa D. João 

de Oliveira Matos 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido da requerente, nos 

termos da informação técnica. - Renovação de Licença de Estacionamento 

de Veículo Automóvel em Lugar Privativo, para o Ano 2022 - Ótica 

Celoricense, Lda. 

 

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

termos da informação técnica. Mais foi deliberado, que fique isento de taxas 

municipais. - Renovação de um Lugar de Estacionamento Privado em 

Carvalheda, para o Ano 2022 - José António Saraiva Coelho 
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 -- A Câmara, nos termos da informação técnica, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a intensão de emitir a caducidade do processo 11/2021/61, devendo 

a requerente prenunciar-se no prazo de 10 dias úteis. - Certidão de 

Dispensa de Licença de Utilização - Maria das Dores de Almeida Lopes 

dos Santos 

 

 -- Nos termos da informação técnica, a Câmara, deliberou, por maioria, com 

dois votos contra dos Senhores Vereadores José Albano e Teresa Cunha, 

aprovar a intensão de emitir a caducidade do processo 01/2017/49, devendo 

a requerente prenunciar-se no prazo de 10 dias úteis. - Construção de uma 

Clínica de Hemodialise - Fundação Renal Portuguesa 

 

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

aprovar o indeferimento da “Aprovação do Projeto de Arquitetura”, referente à 

reconstrução, alteração e ampliação de um edifício de arrumos. - Vem 

Requerer a V. Ex.ª a Aprovação do Projeto de Arquitetura (Reconstrução, 

Alteração e Ampliação de um Edifício de Arrumos) - António Mendes de 

Barros Filho 

 


