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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 21 de dezembro de 2022 

 

 

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

Vereadores José Albano e Teresa Cunha, aprovar a 11.ª Alteração ao 

Orçamento e GOP´s, referente ao ano de 2022. - 11.ª Alteração ao 

Orçamento e GOP´s 2022 

 

 -- Face ao exposto e considerando o número de bolsas a atribuir, no presente 

ano letivo, a Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir seis bolsas de 

estudo aos alunos constantes da lista anexa à informação interna, processos 

a) a f). - Novas Bolsas de Estudo - Ano Letivo 2022/2023 

 

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

Vereadores José Albano e Teresa Cunha, aprovar a prorrogação do contrato 

celebrado até ao términus da execução dos trabalhos complementares e, seu 

aditamento, dos quais dependia a execução dos trabalhos da empreitada, 

considerando para o efeito o período temporal que decorreu entre 18 de julho 

de 2021 e 31 de janeiro de 2023, data até à qual se prevê estarem ensaiados 

todos os equipamentos instalados, com os consequentes e legais efeitos. - 
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Alteração do Edifício das Piscinas Municipais de Celorico da Beira - 

Prorrogação De Contratos Celebrados 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, que seja realizada uma vistoria ao 

imóvel em ruínas, sito na Rua 31 de janeiro, n.º 12, em Celorico da Beira, 

Freguesia de S. Pedro, Santa Maria e Vila Boa do Mondego. - Imóvel em 

Ruínas 

 

 -- Nos termos e com os fundamentos constantes da informação, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, conceder aos apicultores o apoio requerido. - 

Apoio aos Apicultores da Freguesia de Linhares 

 

 -- Nos termos e com os fundamentos constantes da informação técnica, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, deferir o pedido do requerente. - 

Renovação da Licença de Estacionamento Privado para um Veículo 

Pesado de Passageiros, no Ano 2023 - Ensino Automobilístico G. 

Gomes, Lda. 

 

 -- Nos termos e com os fundamentos constantes da informação técnica, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão da requerente. - 

Renovação da Licença de Estacionamento de dois Lugares Privados 

Para o Ano 2023 - Associação de Melhoramentos Cultural, Desportiva e 

Recreativa do Concelho de Celorico da Beira 
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 -- Nos termos e com os fundamentos constantes da informação técnica, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão da requerente. - 

Renovação de três Lugares de Estacionamento Privado, Para o Ano 2023 

- Associação Lageosense de Solidariedade Social 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão da certidão de 

destaque, conforme descrito na informação técnica. - Certidão de Destaque - 

Manuel Quirino, Lda. 

 

 -- Nos termos e com os fundamentos constantes da informação técnica, a 

Câmara deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores 

Vereadores José Albano e Teresa Cunha, dar inicio ao procedimento do 

indeferimento da pretensão da requerente. - Certidão de Dispensa de 

Autorização de Utilização - Associação Recreativa e Beneficente do 

Baraçal 

 

 -- 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 - José Alexandre dos 

Santos Rodrigues 

 

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

Senhor Presidente da Câmara. - Certidão de Dispensa de Licença de 

Utilização - Ratificação de Despacho - Paula Cristina Machado Amorim 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Regulamento 

de Funcionamento da 44.ª Feira do Queijo, de Celorico da Beira. - Proposta 

de Regulamento de Funcionamento da 44.ª Feira do Queijo 

 

 


