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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 02 de junho de 2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores Vereadores José 

Albano e Júlio Santos aprovar a 3.ª Alteração ao Orçamento e GOP´s, referente ao ano de 

2021. - 4.ª Alteração ao Orçamento 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação definitiva da mobilidade 

intercarreiras da trabalhadora com o número mecanográfico 471, na carreira e categoria de 

Técnico Superior. - Consolidação Definitiva de Mobilidade Intercarreiras - Trabalhadora 

com o Número Mecanográfico 471 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação definitiva da mobilidade 

intercarreiras da trabalhadora com o número mecanográfico 472, na carreira e categoria de 

Técnico Superior. - Consolidação Definitiva de Mobilidade Intercarreiras - Trabalhadora 

com o Número Mecanográfico 472 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação definitiva da mobilidade 

intercategorias do trabalhador com o número mecanográfico 35, na categoria de 

Encarregado Operacional. - Consolidação Definitiva de Mobilidade Intercategorias - 

Trabalhador com o Número Mecanográfico 35 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação definitiva da mobilidade 

Intercategorias do trabalhador com o número mecanográfico 53, na categoria de 
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Encarregado Operacional. - Consolidação Definitiva de Mobilidade Intercategorias - 

Trabalhador com o Número Mecanográfico 53 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação definitiva da mobilidade 

intercarreiras da trabalhadora com o número mecanográfico 384, na categoria de Assistente 

Técnica. - Consolidação Definitiva de Mobilidade Intercarreiras - Trabalhadora com o 

Número Mecanográfico 384 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação definitiva da mobilidade 

intercarreiras do trabalhador com o número mecanográfico 481, na categoria de Assistente 

Técnico. - Consolidação Definitiva de Mobilidade Intercarreiras - Trabalhador com o 

Número Mecanográfico 481 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder à Associação de Melhoramentos da 

Freguesia da Ratoeira o apoio Técnico para a Direção de Fiscalização da obra. - Alteração 

de Edifício para Centro de Dia e SAD e Legalização de Anexos Existentes - Apoio 

Técnico - Associação de Melhoramentos da Freguesia da Ratoeira 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de 18/05/2021. - Requer Emissão para Remodelação de Espaço de Lazer e 

Alteração dos Edifícios de Apoio - Ratificação de Despacho - Freguesia de Lageosa do 

Mondego 

 

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

aprovar a pretensão do requerente. - Autorização para Colocação/Ampliação de 

Esplanada 
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 -- A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do Senhor Vereador Júlio Santos, 

aprovar as minutas de Protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Celorico da Beira e 

as Freguesias do Concelho de Celorico da Beira, com os valores que constam no protocolo. 

Mais deliberou, submeter a uma posterior aprovação pela Assembleia Municipal de Celorico 

da Beira, respeitante aos subsídios a atribuir pelo Município de Celorico da Beira, para 

prossecução das atribuições e competências próprias das Freguesias e objeto daquele 

protocolo. - Aprovação de Subsídios e Minuta de Protocolo a Celebrar com as 

Freguesias do Concelho de Celorico da Beira 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de 28/05/2021. - Protocolo de Estágio Curricular - Ratificação de Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de 19/05/2021. - Pedido de Apoio Técnico - Sporting Clube Celoricense – 

Ratificação de Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de apoio técnico solicitado pela 

União de Freguesias de Celorico da Beira (São Pedro, Santa Maria) e Vila Boa do Mondego. 

- Pedido de Apoio Técnico - União de Freguesias de Celorico da Beira 

 

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

Neves, Salgueirais, no valor de 5000€, com o objetivo de apoiar a substituição do telhado da 

igreja. - Proposta de Aprovação de Subsídio 

 


