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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 07 de setembro de 2022 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade revogar a deliberação tomada em reunião de 

Executivo do dia 17/08/2022, onde foi aprovado o valor de 11 826,82, nos termos e 

com os fundamentos constantes da informação. Mais deliberou, suportar o custo 

atualizado para a aquisição dos cadernos de atividades para o 1.º e 2.º ciclo, no 

valor toral de 12 164.79€, para o ano letivo 2022/2023. - Apoio à Aquisição de 

Cadernos de Atividades - Ano Letivo 2022/2023 

 

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

José Albano e Teresa Cunha, aprovar a Minuta do Contrato da Empreitada da obra 

de “Alteração e Ampliação do Parque Industrial de Celorico da Beira”. - Concurso 

Referente à "Alteração e Ampliação do Parque Industrial de Celorico da Beira" 

- Minuta de Contrato 

 

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

Câmara datado de 18/08/2022, deferindo o requerido, nos termos da informação 

técnica. - Requer Emissão de Certidão de Aumento de Compartes, para duas 

Pessoas - Ratificação de Despacho 

 

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

Cooperação a celebrar entre o Município de Celorico e a SOGILUB – Sociedade de 

Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda., com duração até 31 de 

dezembro de 2025.- SOGILUB087: Contrato de Cooperação do It Yourself (Diy): 

Câmara Municipal de Celorico da Beira 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 250€ à 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Baraçal, para ajudar na realização da 
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festa em honra de Nossa Senhora da Piedade. - Proposta de Atribuição de um 

Subsídio no Valor de 250€ 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 750€ à 

Associação Juvenil “Os Bazófias”, para ajudar na realização do III Encontro de 

Concertinas. - Atribuição de Subsídio no Valor de 750€ 

 


