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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 25 de novembro de 2020 

 

 -- 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 2021. 

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 2021. - 

ORÇAMENTO 2021 

 

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

Vereadores José Albano e Júlio Santos aprovar a 11.ª Alteração ao 

Orçamento e GOP´s, referente ao ano de 2020. - 11ª ALTERAÇÃO AO 

ORÇAMENTO E GOP‘S 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a adjudicação dos valores dos 

empréstimos às respetivas entidades bancárias. 

 -- Mais deliberou remeter o assunto à Assembleia Municipal para aprovação nos 

termos da alínea f), do nº 1, do art.º 25º, do anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 
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de setembro. - RELATÓRIO DE ANÁLISE PARA ADJUDICAÇÃO DE 

EMPRÉSTIMOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE DÍVIDA 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, aprovar o Mapa de 

Pessoal para o ano de 2021; 

Mais deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções dos 

Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, criar quatro postos de 

trabalho na categoria de Assistente Técnico, um na categoria de Técnico 

Superior e um na categoria de Encarregado Operacional no Mapa de Pessoal 

para 2021; 

Foi ainda deliberado, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, a manutenção dos 

postos de trabalho por ocupar da carreira e categoria de assistente 

operacional. 

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 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento mensal de 

100.00€, relativos à aquisição de uma sepultura no Cemitério de Celorico da 

Beira, cujo valor total é no montante de 1.665,58€. - AQUISIÇÃO DE 
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SEPULTURA - JOSÉ MANUEL DOMINGOS - PAGAMENTO DE 

PRESTAÇÕES 

 

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

Associação Desportiva, Cultural e Melhoramentos de Casas de Soeiro, para a 

construção de edifício destinado a Estrutura Residencial para Idosos (ERP), 

Centro de Dia (CD) e Serviços de Apoio Domiciliário (SAD). - VEM 

REQUERER A ISENÇÃO DE TAXAS - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO 

DESTINADO A ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS (ERP), 

CENTRO DE DIA (CD) E SERVIÇOS DE APOIO DOMICILIÁRIO (SAD) - 

Associação Desportiva, Cultural e Melhoramentos de Casas de Soeiro 

 

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

termos da informação técnica. - ALTERAÇÃO DO TEOR DE CERTIDÃO 

RESPEITANTE A ÁREAS DO LOTEAMENTO - Comissão de 

Melhoramentos da Carrapichana 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, aprovar a abertura por 

concurso de classificação para atribuição de três fogos de habitação social 

em regime de renda apoiada; 

Mais deliberou aprovar o Edital e o Programa do concurso, bem como 

proceder à publicação dos Editais no site do Município e nos lugares públicos. 
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- PROCEDIMENTO PARA ARRENDAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL NO 

BAIRRO DE SANTA LUZIA 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a integração, sem carater 

vinculativo de aquisição, sem qualquer custo de adesão ou manutenção, em 

conjunto com outros Organismos Públicos da Administração Local e com a 

empresa municipal Municípia – Empresa de Cartografia e sistemas de 

Informação, E.M., S.A., a Central de compras denominada Central Nacional 

de Compras municipais, e habilitando a mesma a iniciar procedimentos 

concursais e celebrar acordos-quadro com vista a disciplinar relações futuras 

pelas entidades aderentes, bem como a fazer convites ao abrigo dos acordos-

quadro por si assinados; 

Mais deliberou autorizar a Municípia a gerir, com caráter exclusivo a Central 

de Compras CNCM, atento o estudo de viabilidade; 

Deliberou ainda aprovar o Regulamento Orgânico e de Funcionamento da 

Central de Compras CNCM; 

Foi ainda deliberado aprovar o portal informativo criado pela Municípia em 

www.centralconnect.pt. - PROPOSTA DE ADESÃO À CENTRAL DE 

COMPRAS DENOMINADA CENTRAL NACIONAL DE COMPRAS 

MUNICIPAIS (CNCM) 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada no 

âmbito das medidas excecionais de apoio municipal de resposta à COVID19. 

- MEDIDAS DE APOIO E COMBATE À PANDEMIA COVID19 

http://www.centralconnect.pt/
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no valor de 

1500€ à Associação Desportiva Cultural de melhoramentos de Casas do 

Soeiro, para ajudar a custear as despesas com a elaboração do projeto de 

arquitetura e especialidades do Lar de Idosos das Casas do Soeiro. - PEDIDO 

DE APOIO 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a doação da viatura 45-AF-08 

à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira. - 

"DOAÇÃO DE VIATURA 45-AF-08" 

 


