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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 17 de agosto de 2022 

 

 --- A Câmara deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores José 

Albano e Teresa Cunha, aprovar a 7.ª Alteração ao Orçamento e GOP´s, referente ao 

ano de 2022. - 7ª Alteração ao Orçamento e Gop‘s para 2022 

 

 --- A Câmara deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores José 

Albano e Teresa Cunha, aprovar a proposta constante no Relatório Final, para efeitos 

de adjudicação da empreitada “Alteração e Ampliação do Parque Industrial de Celorico 

da Beira" à empresa João Tomé Saraiva – Sociedade de Construções, Lda, pelo 

montante de 749.499,70€ (setecentos e quarenta e nove mil, quatrocentos e noventa e 

nove euros e setenta cêntimos), pelo prazo de 210 dias. - Alteração e Ampliação do 

Parque Industrial de Celorico da Beira - Relatório Final de Análise das Propostas 

Apresentadas 

 

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

Presidente da Câmara, datado de 03/08/2022, onde consta “Deferido nos termos da 

informação técnica”. - Requer Emissão de Certidão de Dispensa de Licença de 

Utilização - Ratificação de Despacho - Joaquim Esperanço Ferreira 

 

 --- A Câmara deliberou, por unanimidade, suportar os custos com a aquisição dos 

cadernos de atividades para o 1.º e 2.º ciclos, no valor de 11 826,82€. - Aquisição de 

Cadernos de Atividades, Ano Letivo 2022/2023 
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 --- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à passagem do evento 

da 16ª Volta a Portugal Juniores 2022, 2ª etapa – Setor A e Setor B – Contrarrelógio 

Individual, a realizar no dia 26 de agosto de 2022, pelo Concelho de Celorico da Beira. - 

16ª Volta a Portugal Juniores - Pedido de Parecer Favorável 

 

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

Presidente da Câmara, datado de 11/08/2022, onde consta “À Reunião de Executivo 

para ratificação”. - Festa em Honra de Nossa Sr.ª da Assunção, Cortiçô da Serra - 

Pedido de Autorização de Ocupação do Espaço Público - Ratificação de Despacho 

 

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

Presidente da Câmara, datado de 02/08/2022, onde consta “Deferido pela urgência. À 

Reunião de Executivo para ratificação”. - Atualização dos Dados dos Consumidores 

de Água - Ratificação de Despacho 

 

 --- A Câmara deliberou, por unanimidade, adquirir 90 livros no valor total de 742,92€ (sem 

IVA), para serem vendidos nos Postos de Turismo (Celorico da Beira e Linhares) e 

Biblioteca Municipal. - Aquisição de Livros 

 

 --- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio financeiro no valor de 

200,00€ ao Centro Recreativo Cultural Quintãs de Cima e de Baixo, para a realização 

da festa em Honra de Nossa Senhora da Saúde. - Aprovação de Subsídio 

 


