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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 03 de agosto de 2022 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato de comodato a celebrar 

entre a Câmara Municipal de Celorico da Beira, o Senhor Manuel Augusto Gomes 

Coelho e os dois elementos da família de refugiados da Ucrânia, com as despesas 

adjacentes. - Acolhimento de Famílias Ucranianas - Elaboração de Contrato de 

Casas de Soeiro 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato de comodato a celebrar 

entre a Câmara Municipal de Celorico da Beira, a Senhora Maria Isabel Dias 

Lourenço Marques de Andrade e os cinco elementos da família de refugiados da 

Ucrânia, com as despesas adjacentes. - Elaboração de Contrato de Comodato 

para Família Ucraniana Residente na Lageosa do Mondego - Despesas 

Adjacentes 

 

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

Presidente da Câmara, datado de 27/07/2022, onde consta “Para reunião 

/ratificação.” - Procedimento Pré-Contratual - Concurso Público Referente à 

"Alteração e Ampliação do Parque Industrial de Celorico da Beira" - Alteração 

da Designação do Júri do Procedimento - Ratificação de Despacho 

 

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

Presidente da Câmara. - Requer Emissão de Certidão de Dispensa de Licença 

de Utilização - Ratificação de Despacho - Herdeiros de Fernando dos Anjos 

Agostinho 

 

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

Presidente da Câmara, deferindo o requerido, nos termos da informação técnica. - 
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Vem Requerer a V.ª Ex.ª a Isenção de Pagamento de Taxas Referentes ao 

Processo de Construção do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Celorico da 

Beira (Legalização Sem Obra) - Ratificação de Despacho - Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira 

 

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

Presidente da Câmara, deferindo o requerido, nos termos da informação técnica. - 

Vem Requerer a V.ª Ex.ª uma Certidão de Aumento de Compartes - Req. N.º 

9963 - Ratificação de Despacho - Amadeu Pereira Mendes 

 

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

Presidente da Câmara, deferindo o requerido, nos termos da informação técnica. - 

Vem Requerer a Emissão de uma Certidão de Aumento de Compartes - Req. 

N.º 9964 - Ratificação de Despacho - Amadeu Pereira Mendes 

 

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

Presidente da Câmara, deferindo o requerido, nos termos da informação técnica. - 

Vem Requerer a Emissão de uma Certidão de Aumento de Compartes - Req. 

N.º 9965 - Ratificação de Despacho - Amadeu Pereira Mendes 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as propostas de classificação dos 

bens imóveis identificados em epígrafe. - Documentação para Abertura de 

Processos de Classificação da Igreja de Santa Maria de Açor e Pelourinho da 

Mesquitela 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a planta de sinalização temporária, 

para a realização da feira anual de São Lourenço, no dia 10/08/2022, devendo para 

o efeito os serviços administrativos proceder em conformidade com o exposto na 

referida informação. - Feira Anual de São Lourenço, na Vila de Celorico da Beira 

- Corte de Trânsito 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço público, para 

a realização da Festa do Emigrante, na localidade de Açores de 13 a 15 de agosto 

2022, entre as 08:00h e as 04:00h do dia seguinte. Devem os serviços 

administrativos dar cumprimento aos formalismos constantes da informação técnica. 
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- Festa do Emigrante, Açores - Pedido de Autorização de Ocupação do Espaço 

Público 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço público, para 

a realização da Festa em Honra de Santa Eufémia, na localidade de Linhares da 

Beira, nos dias 19, 20 e 21 de agosto 2022, entre as 08:00h e as 03:00h do dia 

seguinte. - Festa em Honra a Santa Eufémia, Linhares da Beira - Pedido de 

Autorização de Ocupação do Espaço Público 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar para a realização do evento, a 

ocupação do espaço público e o corte de estrada no Largo Dr. José Alberto Reis, na 

localidade de Grichoso, na Freguesia de Vale de Azares entre as 08:00h e as 

24:00h, devendo para o efeito os serviços administrativos proceder em conformidade 

com o exposto na referida informação. - III Encontro de Concertinas, "Os 

Bazófias" - Pedido de Autorização de Ocupação do Espaço Público e Corte ao 

Trânsito 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Transportes Escolares, 

para o ano letivo 2022/2023. - Plano de Transportes Escolares 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta da Adenda ao Protocolo a 

celebrar entre o Município de Celorico da Beira e Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira. - Protocolo entre a Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira e o Município de 

Celorico da Beira 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o pedido de apoio técnico para a 

Junta de Freguesia da Ratoeira. - Pedido de Apoio Técnico 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à Comissão da Igreja de 

Linhares da Beira, no valor de 200€, para ajudar a custear as despesas com festa 

em Honra de Santa Eufémia. - Aprovação de Subsídio à Comissão da Igreja de 

Linhares da Beira 
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 -- No âmbito da 16.ª Edição de Volta a Portugal de Juniores, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, atribuir um subsídio à Federação Portuguesa de Ciclismo para uma 

prova individual em Celorico da Beira, no dia 26 de agosto. - Aprovação de 

Subsídio à Federação Portuguesa de Ciclismo 

 


