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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 18 de maio de 2022 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atualização da Tabela de 

Preços para 2022. - Atualização da Tabela de Preços para 2022 

 

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

Senhor Presidente da Câmara, datado de 10/05/2022, onde consta “A reunião 

de Executivo para ratificação”. - Alteração de Titular de Fundo de Maneio - 

Secção de Ação Social - Ratificação de Despacho 

 

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

celebrar entre o Sporting Clube Celoricense e o Município de Celorico da 

Beira, nos termos do PAA, cujo apoio financeiro será no montante de 20 

000,00€. - Sporting Clube Celoricense - Atividade Desportiva 2021-2022 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, suportar o custo no valor de 1 

323,00€, para a aquisição de eletrodomésticos, no sentido, de promover o 

bem-estar e a inclusão da comunidade Ucraniana acolhida no Concelho. - 

Acolhimento de Refugiados da Ucrânia - Aquisição de Equipamento 

 



2 

 

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

aprovar a restituição do pagamento referente ao passe escolar dos meses de 

março e abril, num montante total de 300,10€, aos alunos constantes na 

informação técnica. - Passes Guarda 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo de 

execução da empreitada “Requalificação do Largo da Corredoura”, por 

sessenta dias, com a salvaguarda de não acarretar sobrecustos de acréscimo 

de valor correspondente à revisão de preços em relação ao prazo acrescido, 

renunciando o empreiteiro a quaisquer outros sobrecustos devidos à 

prorrogação de prazo e acréscimo de custos do estaleiro. - Empreitada 

"Requalificação do Largo da Corredoura" - Prorrogação do Prazo de 

Execução 

 

 -- Sendo que a informação apresentada refere que a edificação terá sido 

construída antes de 1981, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

petição dos requerentes. - Vem a Emissão de uma Certidão em como o 

Edifício está Dispensado de Alvará de Licença de Autorização de 

Utilização - Herdeiros de Aurélio Louro dos Santos 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a caducidade do processo n.º 

08/2021/3, uma vez que já foi dado cumprimento ao CPA no que se refere à 

audiência prévia do interessado. - Construção de uma Moradia Unifamiliar - 
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Aprovação de Informação Prévia - Declaração de 

Indeferimento/Caducidade - Joaquim Francisco Clemente 

 

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

Presidente da Câmara, datado de 04/05/2022. - As Obras de Beneficiação 

do Pavimento do Grupo V da Concessão Beiras Litoral e Alta, Lote 2 - 

A25 - Sublanços IP2/25 Guarda - Pinhel - Licença Especial De Ruído - 

Renovação - Ratificação de Despacho - Mota-Engil, Engenharia e 

Construção, SA 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à passagem 

deste evento pelo Concelho de Celorico da Beira. - Pedido de Parecer para 

Passagem do Evento - "Raid Este Oeste - Beiras" 

 

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

Senhor Presidente da Câmara, datado de 12/05/2022, onde consta “À 

Reunião de Executivo para ratificação”. - Pedido de Parecer para a 

Realização do 1.º Passeio Motard Feminino da Mais Alta - Ratificação de 

Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aumentar a verba inicial de 56 000€ 

mais a receita de 50% da bilheteira da Feira do Queijo 2022, no montante de 

5 591,00€ mantendo o valor de 2,50€ por cabeça de gado. - Clarificação da 

Proposta de Apoio aos Agricultores/Produtores de Celorico da Beira 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo 

Senhor Presidente da Câmara, datado de 13/05/2022, onde consta “À 

Reunião de Executivo para ratificação”. - Pedido de Autorização 

"Caminhada da Família" - Ratificação de Despacho 

 

 


