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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 05 de junho de 2019 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador José 

Albano, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 

21/05/2019. - 4ª Alteração ao Orçamento e GOP´S 2019 – Ratificação de 

Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 5.ª Alteração ao Orçamento 

e GOP´s, referente ao ano de 2019. - 5.ª Alteração ao Orçamento e GOP´S 

2019 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar: A contratação e a decisão de 

autorização da despesa (art.º 36.º); A escolha de procedimento (art.º 38.º); O 

programa de Concurso e Caderno de Encargos, em anexo (n.º 2, art.º 40.º); 

As Gestoras de Procedimentos; Os Gestores de Contrato; A designação do 

Júri (n.º 1, art.º 67.º); A delegação de competências no Júri, conforme o art.º 

109.º do CCP para prestar esclarecimentos e retificar peças de procedimentos 

nos termos do art.º 50.º - Abertura do Procedimento de Fornecimento de 

Energia Elétrica em Baixa Tensão Especial (BTE), Baixa Tensão Normal 

(BTN) e Iluminação Pública 
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 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a criação de um fundo de 

maneio no valor de 800€, nos termos da informação técnica, tendo como 

responsável pela sua movimentação a Técnica Superior, Celita Silva Cardoso. 

- Proposta para Atribuição de Fundo de Maneio 

 

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

Escolares, para o ano letivo de 2019/2020. - Transportes Escolares - 

Previsão para o Ano Letivo 2019/2020 

 

 Sendo que a informação apresentada, refere que a edificação foi construída 

antes de 1981, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a petição do 

requerente. - Certidão de Dispensa de Utilização - Carlos José Baltazar 

Lopes 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão da requerente. - 

Requer Certidão de Destaque de Parcela - Maria Rosa Veloso Félix 

Ferreira 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas, a 

Associação Social, Cultural e Desportiva de Salgueirais para a realização da 

obra identificada em epígrafe. - Legalização e Alteração de um Edifício de 

Habitação e Comércio – Isenção do Pagamento de Taxas - Associação 

Social, Cultural e Desportiva de Salgueirais 

 



3 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara, deferindo o requerido, nos termos da informação 

técnica. - Alteração e Ampliação de um Edifício de Habitação – Ocupação 

da Via Pública – Ratificação de Despacho - Celita Cardoso 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder à adenda ao protocolo 

estabelecido entre o Município de Celorico da Beira e o Jardim de Infância do 

Baraçal. - Ano Letivo 2018/2019 - Adenda a Protocolo 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a bonificação de taxa de 

conservação, tratamento de esgotos e tarifa de saneamento, assim como, a 

isenção de pagamento da 1ª ligação de contador requerido pela munícipe, 

nos termos da informação técnica. - Isenção de Taxa de Conservação, 

Tratamento de Esgotos e Tarifa de Saneamento - Isenção de 1ª Ligação 

de Contador 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de estágio 

curricular, da estagiária do Curso de Comunicação e Relações Públicas a 

celebrar entre o Instituto Politécnico da Guarda e o Município de Celorico da 

Beira. - Protocolo para Realização de Estágio Curricular 

 

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

Vereadores, José Albano e Júlio Santos celebrar o Acordo de Fornecimento 

de Águas entre o Município de Celorico da Beira e Sra. Maria do Rosário 
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Pinhanços Valente Pires, proprietária das nascentes. - Utilização de Águas 

das Nascentes de Linhares da Beira Pertencentes a Maria do Rosário 

Pinhanços Valente Pires para Abastecimento Público - Acordo de 

Fornecimento de Água 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da festa de 

Santo António do Rio, nos dias 15 e 16 de junho de 2019, bem como, o corte 

ao trânsito nos dias do evento, no horário entre as 12:00h e as 03:00h, desde 

que seja salvaguardada a circulação de veículos prioritários, assim como, a 

possibilidade de circulação automóvel para a propriedade privada – 

Agroturismo Quinta de Santo António do Rio, devendo para o efeito, os 

serviços administrativos darem cumprimento ao estipulado na informação 

técnica. - Pedido de Realização de Festa de Santo António do Rio e Corte 

de Via - Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Celorico da 

Beira 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização das Festas de 

São João, em espaço público, nos dias 21, 22 e 23 de junho de 2019, bem 

como o corte ao trânsito nas Ruas mencionadas na informação, entre as 

18:00h e as 03:00h, desde que seja salvaguardada a circulação de veículos 

prioritários, devendo para o efeito os serviços administrativos darem 

cumprimento ao estipulado na informação técnica. - Pedido de Realização 

de Festa de São João e Corte de Via - Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários Celorico da Beira 
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 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da caminhada, 

no dia 16 de junho, solicitada pela Associação de Melhoramentos da Velosa. - 

Pedido de Autorização para Ocupação da Via Pública no Âmbito de 

Caminhada - Associação de Melhoramentos, Cultural; Recreativa e 

Desportiva da Velosa 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço 

público para realização do evento, desde que, os condicionalismos 

apresentados no parecer da GNR sejam cumpridos e seja garantida a 

circulação de veículos prioritários, devendo para o efeito, os serviços 

administrativos darem cumprimento ao estipulado na informação técnica. - 

Ocupação da Via Pública e Interdição de Trânsito - IX Encontros de 

Concertinas 13 e 14 de julho - Associação Desportiva e Recreativa e 

Cultural do Fornotelheiro 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da caminhada, 

no dia 16 de junho, solicitada pela Liga dos Amigos de Aldeia da Serra. - 

Caminhada Aldeia da Serra - Liga dos amigos de Aldeia da Serra 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do espaço 

público para a realização da Festa do Santíssimo Sacramento, no dia 23 de 

junho de 2019. - Autorização para a Realização da Festa do Santíssimo 

Sacramento, de Linhares da Beira - Afonso Pina Mimoso, representante 

da Comissão de Festas de Santíssimo Sacramento de Linhares da Beira 
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 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da Festa em 

Honra de Nossa Senhora do Açor e Divino Espírito Santo, em espaço público, 

nos dias 8, 9 e 10 de junho de 2019, entre as 09:00h e as 04:00h. - Pedido 

de Autorização do Espaço Público para a Realização da Festa em Honra 

de Nossa Senhora do Açor e Divino Espírito Santo - Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de Açores 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da IV 

Caminhada do Nascer do Sol, no dia 23 de junho, solicitada pela Associação 

de Solidariedade Social do Cadafaz. - IV Caminhada do Nascer do SOL - 

Cadafaz 2019 - Associação de Solidariedade do Cadafaz 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação de um sinal de 

estacionamento proibido, junto à porta principal da Igreja de São Pedro. - 

Colocação de Placa de Estacionamento Proibido - União das Freguesias 

de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego 

 

 A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra 

do Senhor Vereador Júlio Santos, aprovar as propostas de toponímia da 

localidade de Prados, apresentadas pela Comissão Municipal de Toponímia. 

Mais deliberou aprovar, que o arruamento proposto pela Comissão Municipal 

de Toponímia como “Rua Alfredo dos Santos Júnior” fique denominado de, 

“Rua Alfredo Rodrigues dos Santos Júnior”, e se mantenha a designação de 

“Rua da Liga dos Amigos de Prados”. - Propostas da Comissão Municipal 
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de Toponímia - Aprovação da Planta de Toponímia da Localidade de 

Prados 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de Contrato de 

Comparticipação para Acompanhamento Técnico (1º Direito) entre o Instituto 

da Habitação e da Reabilitação Urbana - IHRU e o Município de Celorico da 

Beira. - Aprovação da Candidatura ao Apoio Financeiro para 

Acompanhamento Técnico, ao Abrigo do Art.º 16.º do Decreto-Lei N.º 

37/2018, de 4 de junho, que Aprovou o 1.º Direito 

 

  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o corte do trânsito na Rua 

Sacadura Cabral, entre o entroncamento da Rua Barroco D’El Rei e o 

entroncamento da Rua 25 de abril, para as Festas de São Pedro 2019, a 

partir das 15h, por forma a possibilitar a montagem do palco, som e luzes. - 

Corte do Trânsito para as Festas de São Pedro 2019, a Partir das 15h 

 


