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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 22 de janeiro de 2020 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores 

Vereadores José Albano e Júlio Santos aprovar a 1.ª Alteração ao Orçamento 

e GOP´s, referente ao ano de 2020. - 1ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E 

GOP´s 2020 

 

 -- Nos termos da informação técnica, a Câmara deliberou, por maioria, com 

quatro votos a favor e uma abstenção do Senhor Vereador José Albano, 

constituir os fundos de maneio para 2020, afetos aos funcionários João 

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

Morgado, Manuel Alberto Cabral, Maria de Jesus Abrantes Granjal e 

Margarida Maria Gonçalves Amaro. - PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE 

FUNDOS DE MANEIO – 2020 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mobilidade intercarreiras, 

para a carreira de Assistente Técnico, da funcionária com o registo 

mecanográfico n.º 384, bem como, o acréscimo da despesa decorrente da 

mesma. - MOBILIDADE INTERCARREIRAS - Registo mecanográfico n.º 

384 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mobilidade intercarreiras, 

para a carreira de Assistente Técnico, do funcionário com o registo 

mecanográfico n.º 481, bem como, o acréscimo da despesa decorrente da 

mesma. - MOBILIDADE INTERCARREIRAS - Registo mecanográfico n.º 

481 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mobilidade intercarreiras, 

para a carreira de Técnico Superior, da funcionária com o registo 

mecanográfico n.º 472, bem como, o acréscimo da despesa decorrente da 

mesma. - MOBILIDADE INTERCARREIRAS Registo mecanográfico n.º 472 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mobilidade intercarreiras, 

para a carreira de Técnico Superior, da funcionária com o registo 

mecanográfico n.º 471, bem como, o acréscimo da despesa decorrente da 

mesma. - MOBILIDADE INTERCARREIRAS - Registo mecanográfico n.º 

471 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mobilidade intercategorias, 

para a categoria de Encarregado Operacional, do funcionário com o registo 

mecanográfico n.º 53, bem como, o acréscimo da despesa decorrente da 

mesma. - MOBILIDADE INTERCATEGORIAS – Registo mecanográfico n.º 

53 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mobilidade intercategorias, 

para a categoria de Encarregado Operacional, do funcionário com o registo 

mecanográfico n.º 35, bem como, o acréscimo da despesa decorrente da 

mesma. - MOBILIDADE INTERCATEGORRIAS - Registo mecanográfico 

n.º 35 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação definitiva de 

mobilidade interna na categoria entre órgãos e serviços, da trabalhadora Elsa 

Maria Ascensão Amaral dos Santos, do Município de Almeida para o 

Município de Celorico da Beira. - CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DE 

MOBILIDADE INTERNA NA CATEGORIA ENTRE OS ÓRGÃOS OU 

SERVIÇOS - ELSA MARIA ASCENSÃO DOS SANTOS AMARAL 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar as assinaturas da Adenda ao 

Protocolo de Acordo entre o Município de Celorico da Beira e a Entidade 
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Regional de Turismo do Centro de Portugal. Mais foi deliberado, ratificar as 

assinaturas do Acordo de Mobilidade referente à trabalhadora Isabel Maria 

Candeias Valentim Farinha, da Entidade Regional de Turismo do Centro de 

Portugal, para o Município de Celorico da Beira, pelo período de 18 meses. - 

ADENDA AO PROTOCOLO DE ACORDO ENTRE O MUNICÍPIO DE 

CELORICO DA BEIRA E A ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO 

CENTRO DE PORTUGAL E ACORDO DE MOBILIDADE 

 

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

do Senhor Vereador José Albano, aprovar a minuta do Protocolo de 

Colaboração entre a Farmácia Manaia Seia, Farmanaia, Parafarmácia 

Celorico da Beira e Farmácia Rêgo Guarda e a Câmara Municipal de Celorico 

da Beira no sentido de proporcionar condições de descontos aos 

colaboradores da Câmara Municipal e seus familiares diretos. - PROTOCOLO 

DE COLABORAÇÃO ENTRE A FARMÁCIA MANAIA SEIA, FARMANAIA, 

PARAFARMÁCIA CELORICO DA BEIRA E FARMÁCIA RÊGO GUARDA E 

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DA BEIRA 

 

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

do Senhor Vereador Júlio Santos, aprovar o Regulamento da Feira de 

Artesanato e Produtos Regionais e Tradicionais, inserido na Feira do Queijo 

2020 de Celorico da Beira. - REGULAMENTO 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a venda de um terreno 

integrado na área sobrante do Parque Industrial A25, à empresa TIR2RENT 

SA, com as seguintes condições: Venda pelo valor final de cento e onze mil e 

sessenta e quatro euros, sendo todas as restantes despesas da 

responsabilidade do comprador; O prazo máximo para a concretização da 

venda seja de noventa dias para que seja realizada a escritura pública de 

compra e venda entre a Câmara Municipal e o adquirente; Findo tal prazo, 

sem que a escritura tenha sido realizada, pode a Câmara Municipal desistir da 

venda, não havendo lugar ao pagamento de qualquer indemnização de 



4 

 

qualquer espécie; O prazo máximo para início da construção seja de nove 

meses; O prazo máximo para a conclusão da construção seja de dois anos. 

Foi ainda deliberado, as seguintes cláusulas de reversão: a utilização da 

parcela para fins diversos do acordado; o incumprimento dos prazos de início 

e conclusão das obras, exceto se devidamente justificados e o incumprimento 

da realização integral do investimento e da concretização do respetivo objeto. 

Deliberou também, para benefício, o Município de Celorico da Beira 

compromete-se, em contexto de incentivo ao investimento, a devolver ao 

comprador 2% do preço de venda por cada posto de trabalho efetivo, até um 

máximo de 20. O incentivo referido faz-se nos primeiros três anos de 

funcionamento de forma não cumulativa. Mais foi deliberado que, a parcela de 

terreno a transacionar será oportunamente identificada assim que os serviços 

técnicos procedam ao levantamento e respetivo registo formal. Deliberou 

ainda que, o comprador se obrigue a cumprir integralmente o Plano de 

Urbanização de Celorico da Beira em vigor. Bem como, foi deliberado, 

procederem a uma retificação do texto, nomeadamente onde consta o 

“Pavilhão Industrial”, deverá constar apenas “Pavilhão”. Mais deliberou que, o 

Senhor Presidente da Câmara fique mandatado para a prática de todos os 

atos notariais relativos à alienação do lote. - PROPOSTA DE COMPRA DE 

TERRENO 

 

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

deferir a pretensão do requerente, devendo o mesmo proceder ao pagamento 

da taxa municipal em vigor no ano de 2020. - PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE 

CARTÃO DE ESTACIONAMENTO DE RESIDENTE PARA O ANO 2020 - 

José Alexandre Cardoso do Nascimento 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato programa a 

celebrar entre a Associação de Solidariedade do Cadafaz e o Município de 

Celorico da Beira, nos termos do PAA, considerando a proposta do Senhor 

Presidente da Câmara, para que a atribuição do apoio financeiro seja no 
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montante de três mil euros. - PAA - ÁREA DE ATIVIDADES - ASSOCIAÇÃO 

DE SOLIDARIEDADE DO CADAFAZ 

 

 -- 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), desde a data de abertura de aviso. - BOLSAS DE ESTUDO PARA O 

ANO LETIVO 2019/2020 

 

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

Colaboração entre a CAP – Centro de Formação Agrícola da Guarda o 

Município de Celorico da Beira, no âmbito da formação do curso de Educação 

e Formação de Adultos – EFA – Técnico de Jardinagem e Espaços Verdes. - 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO - RATIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS 

 

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

deferir a pretensão do requerente. - CONSTRUIR UMA CASA DE 

HABITAÇÃO COMPOSTA DE CAVE, 1.º E 2.º PISO - ALTERAÇÃO AO 

USO - Eduardo Martins 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de Execução, com 

vista à submissão da Candidatura “ Alteração e Ampliação de Edifício e 

Acessos ao Castelo de Celorico da Beira”. - CANDIDATURA AO AVISO N.º 

CENTRO - 16-2018-03 - OPERAÇÕES ENQUADRADAS NO PARU 

CENTRO - 07 - 2016 - FEDER 000234 -ALTERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE 

EDIFÍCIO E ACESSOS AO CASTELO DE CELORICO DA BEIRA - 

APROVAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO 

 

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

2.000€, à “Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda”. - X GALA DO 

BOMBEIRO DO DISTRITO DA GUARDA - PEDIDO DE APOIO 


