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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 04 de janeiro de 2023 

 

 

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

constituir os fundos de maneio para 2023, afetos aos funcionários João 

Miguel Cabral Inácio, Pedro Filipe Nunes Terras, João Carlos da Silva 

Morgado, José Manuel Sequeira Sousa, Maria de Jesus Abrantes Granjal, 

Margarida Maria Gonçalves Amaro e Teresa Maria Nunes Pacheco. 

Mais deliberou, aprovar a atualização do Anexo I com um novo montante 

máximo para o fundo de maneio do Solar do Queijo, já anteriormente 

especificado, cuja atualização decorre de uma solicitação por parte dos 

serviços técnicos do Município. - Proposta para Atribuição de Fundos de 

Maneio 2023 

 

 -- Face ao exposto, a Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto 

da Ordem de Trabalhos com o objetivo de reunir com o Presidente da 

respetiva Junta de Freguesia de forma a analisar o pedido apresentado. - 

Lombas Redutoras de Velocidade - Junta de Freguesia de Vale de Azares 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido do requerente, nos 

termos da informação técnica. 

Mais foi deliberado, que fique isento de taxas municipais. - Renovação de um 

Lugar de Estacionamento Privado em Carvalheda, para o Ano 2023 - 

José António Saraiva Coelho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido da requerente, nos 

termos da informação técnica. - Renovação de Licença de Estacionamento 

de Veículo Automóvel em Lugar Privativo, para o Ano 2023 - Ótica 

Celoricense, Lda. 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente, nos 

termos da informação técnica. - Renovação para o Ano 2023 de dois 

Lugares de Estacionamento Privado - Instituto S. Miguel - Casa D. João 

de Oliveira Matos 

 

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

autorizar a cedência de um lugar de estacionamento para pessoa com 

mobilidade reduzida, na Rua Padre Manuel Francisco Cardoso, em Celorico 

da Beira, destinado ao veículo com a matrícula 61-IA-27, para o ano 2023. 

Mais deliberou, que o requerente fique isento de taxas municipais do lugar 

privado de estacionamento para o ano 2023. - Renovação de um Lugar de 

Estacionamento Privado na Rua Padre Manuel Francisco Cardoso, em 

Celorico da Beira, para o Ano 2023 - Rui Manuel Ventura Simões 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o pedido de apoio técnico 

para a elaboração de projetos de obras com destino à construção de uma 

casa mortuária, para a referida Fábrica da Igreja. - Construção de uma Casa 

Mortuária - Apoio Técnico - Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de 

Fornotelheiro 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar as assinaturas do Protocolo 

entre a Associação Lageosense de Solidariedade Social e o Município de 

Celorico da Beira. - Protocolo de Rendimento Social de Inserção (Rsi) e 

Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social (Saas) - Ratificação 

de Despacho 

 

 


