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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 04 de maio de 2022 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato programa a celebrar entre 

a Associação Desportiva, Recreativa e Cultural do Fornotelheiro e o Município de 

Celorico da Beira, nos termos do PAA, cujo apoio financeiro será no montante de 1 

000,00€. - PAA - Associação Desportiva Recreativa e Cultural do Fornotelheiro 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do Protocolo entre a 

Câmara Municipal de Celorico da Beira e a Associação Dignitude, com 135€ para 

cada um dos vinte beneficiários, perfazendo uma quantia total de 2 700€. - 

Elaboração de Protocolo Abem-Rede Solidária do Medicamento 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do Protocolo entre a 

Câmara Municipal de Celorico da Beira e o Alto Comissariado para as Migrações, 

I.P. - Elaboração de Protocolo - Alto Comissariado das Migrações Balcão do 

Migrante – CLAIM 

 

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

pagamento do material para a instalação elétrica da habitação do referido agregado 

familiar, no valor de 1 311, 32€. - Material para Habitação - Sebastião da Silva 

Domingos 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar que a tarifa de água possa ser 

calculada recorrendo a critérios de estimativa de consumos conforme previsto no 

art.º 37º e 38º do Regulamento Municipal. 

Deliberou ainda que, ao volume de água remanescente, que se presume imputável à 

rotura, poderá aplicar-se a tarifa do segundo escalão, que permite a recuperação de 

custos. - Correção de Faturas Devido a Rotura - Registo 7567 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto da Ordem de Trabalhos, 

por forma a ser analisado. - Correção de Faturas Devido a Rotura - Registo 7607 

 

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

Presidente da Câmara, datado de 12/04/2022, onde consta “Deferido. À Reunião de 

Executivo para ratificação”. - VI Passeio de BTT BV Vila Franca das Naves Pedido 

de Parecer - Ratificação de Despacho 

 

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

Presidente da Câmara, datado de 13/04/2022, onde consta “Deferido nos termos da 

informação técnica”. - Empreitada de Grande Reparação de Pavimento - 

Beneficiação do Pavimento do Grupo IV de Sublanços (Lote 2) da Concessão 

das Beiras Litoral e Alta - Emissão de Licença Especial de Ruído - Ratificação 

de Despacho - Socorpena Engenharia SA 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar para que um dos percursos do 

projeto “Centro Cyclin Portugal” da Guarda passe dentro da área geográfica do 

Município de Celorico da Beira, Zona da Penha de Prados. - Centro Cyclin 

Portugal da Guarda 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de 

Cooperação a celebrar entre o Município de Celorico da Beira e a Estrelacoop – 

Cooperativa dos Produtores de Queijo Serra da Estrela, CRL.. - Protocolo de 

Cooperação 

 

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

Presidente da Câmara, datado de 28/04/2022, onde consta “ Á Reunião de 

Executivo para ratificação”. - Oferta de queijos - Ratificação de Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à Junta de Freguesia do 

Fornotelheiro, no valor de 1 750,00€, para ajudar a custear as despesas com o 

Festival do Requeijão. - Festival do Requeijão 2022 – Pedido de Apoio 

Financeiro 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, emprestar o mobiliário requerido pelo Senhor 

José Alberto Canário dos Santos pelo espaço de um ano, com a contrapartida de o 

Município indicar um aluno para que tenha explicações gratuitas mensalmente. - 

Pedido de Empréstimo por um Ano de 10 Cadeiras e 6 Mesas 

 

 


