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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 16 de março de 2022 

 

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

Vereadores José Albano e Teresa Cunha, aprovar a 2.ª Alteração ao 

Orçamento e GOP´s, referente ao ano de 2022. - 2.ª Alteração ao 

Orçamento e GOP´s 2022 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a nova tabela, com a 

atualização das tabelas de taxas e preços para 2022. - Atualização das 

Tabelas de Taxas e Preços para 2022 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo 

Senhor Presidente da Câmara, datado de 05/02/2022, onde consta “Deferido 

nos termos da informação técnica pela urgência. Á reunião de Executivo para 

ratificação”. - Proposta para Atribuição de Fundo de Maneio - Secção de 

Águas e Saneamento - Ratificação de Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável para a 

passagem da II Expedição de Portugal pelo Concelho de Celorico da Beira, 

entre os dias 11 e 13 de abril de 2022, nos termos descritos na informação 

técnica. - CJP II Expedição de Portugal 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável para a 

passagem do XIV Passeio de Cicloturismo Cadafaz (Celorico da Beira) – 

Fátima pelo Concelho de Celorico da Beira, nos dias 10 e 11 de junho de 

2022, nos termos descritos na informação técnica. - Passeio de Cicloturismo 

Cadafaz (Celorico da Beira) – Fátima 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável para a 

realização da atividade “Passeio de motas 1ª Edição Portugal Lado a Lado”, 

nos dias 2 e 3 de julho de 2022, nos termos descritos na informação técnica. - 

Passeio de Motas 1ª Edição Portugal Lado a Lado 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas, a 

Associação de Melhoramentos Cultural Recreativa e Desportiva da Velosa 

para a Reconstrução e ampliação de um edifício para Centro de Dia na 

Velosa. - Vem Requerer a Isenção de Taxas Referentes ao Processo de 

Reconstrução e Ampliação de um Edifício para Centro de Dia - 

Associação de Melhoramentos Cultural Recreativa e Desportiva da 

Velosa 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo 

Senhor Presidente da Câmara, datado de 04/03/2022, onde consta “Deferido 

nos termos da informação técnica. Á reunião de Executivo para ratificação”. - 
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Cancelamento do Ónus de Renda Limitada - Ratificação de Despacho - 

Maria Angelina Velosos Marques Dias 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar um apoio financeiro 

excecional, no valor de 50 000,00€, destinado ao comércio local para 

compensar parcialmente a quebra de liquidez provocada pelo encerramento 

forçado, mediante a observância dos critérios contemplados. - Proposta para 

Atribuição de Apoio Financeiro ao Comércio Local do Concelho, em 

Virtude da Pandemia COVID-19 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio pontual aos pastores 

por cada cabeça de gado ovino e caprino o valor de 2,50€ e por cada cabeça 

de gado bovino o valor de 10,00€ para garantir a alimentação e 

abeberamento dos animais. - Proposta de Medida Extraordinária e Pontual 

de Apoio ao Gado Ovino, Caprino e Bovino no Concelho de Celorico da 

Beira 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar as assinaturas do Protocolo de 

Colaboração entre o Município de Celorico da Beira e o Agrupamento de 

Escolas de Celorico da Beira, com a finalidade de assegurar o transporte dos 

alunos inscritos no projeto do Desporto Escolar, para o ano letivo de 

2021/2022. - Protocolo de Colaboração entre o Município de Celorico da 

Beira e o Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira – Ratificação 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o pedido de apoio técnico 

para a Comissão Fabriqueira da Igreja Paroquial da Freguesia de Vide Entre 

Vinhas. - Pedido de Apoio Técnico 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio de 1 500€, à Comissão de 

Finalistas 2021/2022, da Escola EB 2.3 S/Sacadura Cabral. - Pedido de Apoio 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar que 50% do valor cobrado nas 

bilheteiras da Feira do Queijo seja destinado a comprar forragens, conforme a 

necessidade e número de cabeças de gado dos produtores do Concelho, nos 

termos da proposta apresentada pelos Senhores Vereadores do PS. - 

Proposta de Apoio aos Agricultores/Produtores de Celorico da Beira 

 


