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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 20 de janeiro de 2021 

 

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

José Albano e Júlio Santos, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 

08/01/2021. - 1ª Alteração Orçamental 2021- Ratificação de Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas dos respetivos contratos. - Clásulas 

Contratuais dos Empréstimos de Substituição de Dívida 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Transportes Escolares, para o ano letivo 

2020/2021. - Plano de Transportes Escolares 2020/2021 

 

 -- 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 - 

2020/2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mobilidade intercarreiras, para a carreira e categoria 

de Assistente Técnica, da trabalhadora identificada na informação técnica, bem como, o acréscimo da 

despesa decorrente da mesma. - Mobilidade Intercarreiras - Carla Filipa Amaral da Silva 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mobilidade intercarreiras, para a carreira e categoria 

de Assistente Técnica, da trabalhadora identificada na informação técnica, bem como, o acréscimo da 

despesa decorrente da mesma. - Mobilidade Intercarreiras - Maria da Conceição Patrício 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mobilidade intercarreiras, para a carreira e categoria 

de Assistente Técnica, da trabalhadora identificada na informação técnica, bem como, o acréscimo da 

despesa decorrente da mesma. - Mobilidade Intercarreiras - Maria do Carmo Figueiredo Pereira 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mobilidade intercarreiras, para a carreira e categoria 

de Assistente Técnico, do trabalhador identificado na informação técnica, bem como, o acréscimo da 

despesa decorrente da mesma. - Mobilidade Intercarreiras - Francisco Marcos Fonseca dos Santos 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mobilidade intercarreiras, para a carreira e categoria 

de Técnica Superior, da trabalhadora identificada na informação técnica, bem como, o acréscimo da 

despesa decorrente da mesma. - Mobilidade Intercarreiras - ELSA Maria Ascensão dos Santos 

Amaral 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mobilidade intercategorias, para a categoria de 

Encarregado Operacional, do trabalhador identificado na informação técnica, bem como, o acréscimo 

da despesa decorrente da mesma. - Mobilidade Intercategorias - José Augusto Inocêncio 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão pretendida pelo requerente. - Certidão 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a dedução do valor correspondente a 120m
3 

/ano (10m
3
 

por mês) no consumo de água da habitação do Senhor João da Silva, da freguesia de Maçal do Chão. - 

Utilização de Água da Nascente de Maçal do Chão Pertencente a João da Silva para 

Abastecimento de Fontanários Públicos - Acordo de Fornecimento de Água 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter a consulta pública o Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios de Celorico da Beira 2020-2029, nos termos do disposto no artigo 4º de 

Regulamento do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, Anexo ao Despacho n.º 443-
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A/2018, de 9 de janeiro, alterado pelo Despacho n.º 1222-B/2018, de 2 de fevereiro, do Gabinete do 

Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural e que o mesmo ocorra durante 15 dias a 

contar do dia seguinte ao da publicação de edital em Diário da República. - Consulta Pública - Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do Protocolo entre a Câmara Municipal de 

Celorico da Beira e a Associação Geopark Estrela. - Protocolo de Parceria entre a Associação 

Geopark Estrela e a 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 projeto de alteração da Praça da República. - Aprovação Projeto Alteração da 

Praça da República 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à União de Freguesias de Açores e Velosa 

no valor de 5.000€, para ajudar a custear as despesas com a construção de um parque infantil. - 

Atribuição de Subsídio à União de Freguesias de Açores e Velosa 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à Associação de Solidariedade do Cadafaz, 

no valor de 2.000€, para ajudar a custear as atividades realizadas no ano de 2020. - Proposta de 

Aprovação de Subsídio 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à Paróquia da Nossa Senhora da 

Conceição, no valor de 4.000€, para ajudar a custear as despesas com o restauro da Capela Mortuária/ 

Casa Paroquial. - Pedido de Apoio Financeiro para as Obras da Capela Mortuária/Casa Paroquial 

de Cortiçô da Serra 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à Paróquia de São Sebastião, no valor de 

4.000€, para ajudar a custear as despesas com o restauro do Teto da Capela-Mor da Igreja do Cadafaz. - 

Pedido de Apoio Financeiro para o Restauro do Teto da Capela-Mor da Igreja do Cadafaz 

 


