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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 30 de outubro de 2019 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor, uma abstenção do Senhor 

Vereador José Albano e um voto contra do Senhor Vereador Júlio Santos, ratificar o 

despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 17/10/2019. - 7.ª Alteração 

ao Orçamento e GOP´S 2019 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e dois votos contra dos 

Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos aprovar o Orçamento e GOP´s, 

para o ano de 2020. Mais deliberou, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, 

para cumprimento do estipulado na alínea c), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/13, 

de 12/09, a proposta de Orçamento e GOP´s para o ano de 2020. - Orçamento e 

GOP´S 2020 

 

 -- A Câmara remeteu o mesmo, à Assembleia Municipal, para conhecimento, conforme 

o disposto n.º 6, do art.º 59.º, da Lei n.º 73/2013 de 13 de setembro. - Relatório 

Semestral de Execução do Plano de Saneamento Financeiro - 1º Semestre 2019 

 

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

Senhor Vereador Júlio Santos, aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 2020; Mais 

deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do Senhor 

Vereador Júlio Santos, criar três postos de trabalho no Mapa de Pessoal para 2020, 
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nomeadamente dois na carreira e categoria de Técnico Superior e um na carreira e 

categoria de Assistente Técnico; Foi ainda deliberado, por maioria, com quatro votos 

a favor e uma abstenção do Senhor Vereador Júlio Santos, extinguir três postos de 

trabalho da carreira e categoria de assistente operacional, que se encontram livres, 

por ocupar. Deliberou ainda, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, para 

cumprimento do estipulado na alínea ccc), do n.º 1, do art.º 33.º, conjugado com a 

alínea o), do n.º 1, do art.º 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12/09, e com a alínea 

a), do n.º 2, do art.º 3.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3/09, as propostas atrás 

identificadas. - Mapa de Pessoal para 2020 

 

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

J3a, com os dizeres “necrópole “na Rua do Picoto, em Celorico da Beira. Mais 

deliberou, aprovar o orçamento da firma FLG, sendo esta a proposta mais favorável. - 

Aprovação e Aquisição de Placa Direcional de "Necrópole" para a Rua do 

Picoto, em Celorico da Beira 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do 

Senhor Vereador Júlio Santos aprovar a colocação de dois sinais C6 (trânsito 

proibido a veículos de peso total superior a 5,5 toneladas), para serem colocados na 

Ponte das Olas, em Celorico da Beira Gare. Mais deliberou, aprovar o orçamento da 

firma FLG, sendo esta a proposta mais favorável. - Aprovação e Aquisição de 

Sinalização de Trânsito Proibido a Veículos de Peso Superior a 5,5 Toneladas, 

na Ponte das Olas, em Celorico da Beira Gare 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a renovação do licenciamento de 

ocupação do espaço público com esplanada aberta e com estrado, para o mês de 
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outubro de 2019, colocada na rua Sacadura Cabral, junto ao n.º 25, em Celorico da 

Beira. - Renovação do Licenciamento de Ocupação do Espaço Público com 

Esplanada Aberta, com Estrado - Raquel Pereira Simões 

 

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

licenciamento para a realização da “III Edição do Enduro BTT Cadafaz/Rapa”, que 

pretendem levar a efeito no próximo dia 16 e 17de novembro de 2019. - III Enduro 

Cadafaz/Rapa 2019 - Associação de Solidariedade de Cadafaz 

 

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

espaço público, da Associação de Melhoramentos, Cultural e Desportiva da Velosa, 

no dia 24 de novembro de 2019, entre as 09:00h e as 12:00h, com a participação 

prevista de 50 pessoas, nos termos descritos na informação técnica - Pedido de 

Parecer - Ocupação de Via Pública no Âmbito de Atividade de Caminhada - 

Associação de Melhoramentos, Cultural e Desportiva da Velosa 

 

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

Senhor Vereador Júlio Santos, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de 02/10/2019. - Empreitada "Reconstrução e Ampliação da Escola EB1 

de Santa Luzia - Escola de Acolhimento" - Conta Final da Obra - Ratificação de 

Despacho 

 

 -- Sendo que a informação apresentada refere que a edificação terá sido construída 

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

requerente. - Requer Certidão de Dispensa de Alvará de Licença de Autorização 

de Utilização - Herdeiros de Maria da Piedade 



4 

 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção do 

Senhor Vereador Júlio Santos, isentar do pagamento de taxas, a Liga dos Naturais e 

Amigos de Prados para a realização da obra identificada em epígrafe. - Requer 

Isenção de Taxas para a Obra de Alteração de Edifício Destinado a Estrutura 

Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), Centro de Dia e Serviços de Apoio 

Domiciliário – SAD - Liga dos Naturais e Amigos de Prados 

 

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

Senhor Vereador Júlio Santos, aprovar o apoio financeiro à Federação Portuguesa 

de Ciclismo, no valor monetário de 2.000,00€. – Requisição 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração da terceira 

cláusula passando a ter a seguinte redação:” A Associação obriga-se a proceder 

anualmente até 31 de outubro de cada ano, à entrega do Plano Anual de 

Atividades.”; e ainda “ A identificação dos utilizadores e das turmas deverá integrar o 

Plano Anual de Atividades que a Associação se obriga a entregar até 31 de outubro 

de cada ano.” Mais deliberou, aprovar a revogação da alínea d) da cláusula quarta 

relativamente ao protocolo de colaboração entre o Município de Celorico da Beira e a 

ACSA - Associação Celoricense Sénior Cultural e Artística. - Protocolo de 

Colaboração entre o Município de Celorico da Beira e a ACSA - Associação 

Celoricense Sénior Cultural e Artística - Cláusula Terceira e Quarta 

 

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

Senhor Vereador Júlio Santos, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 
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datado de 25/10/2019. - Ratificação do Protocolo entre o Município de Celorico 

da Beira e a Eólica, S.A. - Ratificação de Despacho 

 

 -- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, manifestar o seu 

acordo com a proposta apresentada, ou seja, com a escala de turnos das farmácias 

do Concelho de Celorico da Beira, para o ano de 2020. - Escalas de Turnos 

Farmácias/Ano Civil de 2020 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, consolidar a mobilidade intercategorias do 

trabalhador com o registo mecanográfico n.º 20. - Consolidação de Mobilidade 

Intercategorias – Registo interno n.º 3210 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, consolidar a mobilidade intercarreiras do 

trabalhador com o registo mecanográfico n.º280. - Consolidação de Mobilidade 

Intercarreiras – Registo interno n.º 3209 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, consolidar a mobilidade intercarreiras da 

trabalhadora com o registo mecanográfico n.º10051. - Consolidação de Mobilidade 

Intercarreiras – Registo interno n.º 3208 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, consolidar a mobilidade intercarreiras do 

trabalhador com o registo mecanográfico n.º10040. - Consolidação de Mobilidade 

Intercarreiras – Registo interno n.º 3207 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, consolidar a mobilidade intercarreiras da 

trabalhadora com o registo mecanográfico n.º482. - Consolidação de Mobilidade 

Intercarreiras – Registo interno n.º 3211 

 


