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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 05 de janeiro de 2022 

 

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

alteração da 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”, passando o valor a ser de 26,92€/por mês. - Alteração 

do Contrato de Prestação de Serviço do Transporte da Catequese da IPSS do 

Moinho 

 

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

restituição do pagamento referente ao passe escolar dos meses de novembro e 

dezembro, aos alunos constantes da presente informação. - Passes de Novembro e 

Dezembro 

 

 -- Face ao exposto e considerando o número de bolsas a atribuir, no presente ano 

letivo, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir dez bolsas de estudo aos alunos 

constantes da lista anexa à informação interna, processos a) a j), desde o mês de 

outubro. - Bolsas de Estudo 2021/2022 

 

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

Câmara datado de 27/12/2021, deferindo o requerido, nos termos da informação 
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técnica. - Emissão de Certidão de Compartes - Ratificação de Despacho - 

Fernando António Trêpa de Faria 

 

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

Câmara datado de 27/12/2021, deferindo o requerido, nos termos da informação 

técnica. - Emissão de Certidão de Compartes - Ratificação de Despacho - 

Fernando António Trêpa de Faria e Outros 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Contrato de Comodato, a 

estabelecer entre a Associação de Melhoramentos Cultural, Recreativa e Desportiva 

da Velosa e o Município de Celorico da Beira, relativo à cedência de instalação da 

Escola Primária da Velosa, para realização do projeto de modernização de 

instalações no Centro de Dia, pelo prazo de 15 anos. - Contrato de Comodato - 

Escola Primária da Velosa 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio monetário no valor de 

1000€, ao Leandro Santos Oliveira. - Ajuda para Adaptar a Carrinha do Leandro 

 


