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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 25 de junho de 2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os documentos de prestação de contas, 

referentes ao ano financeiro de 2020. 

Mais deliberou, submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal, para 

cumprimento do estipulado na alínea l), do n.º 2, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/9, 

os documentos de prestação de contas relativos ao ano de 2020. - Prestação de Contas 

2020 

 

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

datado de 14/06/2021. - 5.ª Alteração ao Orçamento e GOP´s 2021 - Ratificação de 

Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura da conta bancária no banco 

“Caixa Económica Montepio Geral”, conforme disposto no art.º 23º da norma de Controlo 

Interno do Município, estando esta conta essencialmente afeta às transações no âmbito da 

aquisição de viaturas elétricas, cuja despesa está classificada no orçamento, na rubrica 

“070205: Material de transporte – Regime de locação financeira”. - Autorização para 

Abertura de Conta Bancária – Montepio 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação definitiva no Município de 

Celorico da Beira da trabalhadora Isabel Maria Candeias Valentim Farinha, na carreira e 

categoria de assistente operacional, de acordo com o Mapa de Pessoal, aprovado para o ano 



2 

 

de 2021. - Consolidação Definitiva de Mobilidade na Categoria entre Órgãos ou 

Serviços - Isabel Maria Candeias Valentim Farinha 

 

 -- 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, cujo apoio financeiro será no montante de 2.500,00€. - PAA- Associação de 

Solidariedade do Cadafaz 2021 - para Reunião de Executivo 

 

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

de Caça e Pesca do Concelho de Celorico da Beira e o Município de Celorico da Beira, nos 

termos do PAA, cujo apoio financeiro será no montante de 600,00€. - Clube de Caça e 

Pesca do Concelho de Celorico da Beira - PAA - Concurso de Pesca 2021 

 

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

restituição do pagamento referente ao passe escolar no mês de junho, aos alunos constantes 

da presente informação. - Passes Escolares 

 

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

Câmara, deferindo o requerido, nos termos da informação técnica. - Certidão de Dispensa 

de Licença de Utilização - Ratificação de Despacho - António Manuel Batista 

Pinhanços 

 

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

Câmara datado de 11/06/2021, deferindo o requerido, nos termos da informação técnica. - 

Requer Emissão de Certidão de Compartes - Ratificação de Despacho - Maria Teresa 

da Silva Cabral 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas, a Comissão da 

Fábrica da Igreja Paroquial de Aldeia Rica, para a construção de uma capela mortuária. 

Mais deliberou, conceder o pedido de apoio técnico à referida Comissão. - Requer Isenção 

de Taxas e Apoio Técnico para Construção de uma Capela Mortuária - Comissão da 

Fábrica da Igreja Paroquial de Aldeia Rica 

 

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

indeferimento da aprovação do projeto de arquitetura, referente à reconstrução, alteração e 

ampliação de um edifício de arrumos. - Vem Requerer a V. Ex.ª a Aprovação do Projeto 

de Arquitetura (Reconstrução, Alteração e Ampliação de um Edifício de Arrumos - 

António Mendes de Barros Filho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta constante no Relatório Final, para 

efeitos de adjudicação da empreitada “Recuperação e Alteração do Jardim de Infância de 

Santa Luzia” à empresa Constro – Celoricense, Lda., pelo montante de 146.441,11€, pelo 

prazo de 120 dias. - Relatório Final - Empreitada: Recuperação e Alteração do Edifício 

do Jardim de Infância de Santa Luzia 

 

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

alteração das duas placas de paragem de transportes coletivos da Empresa Municipal, em 

Celorico da Beira, para sinais H20a de paragem de veículos de transporte coletivo de 

passageiros, de acordo com a legislação existente, passando a ficar junto ao Centro de 

Saúde dois sinais frente e verso e um sinal no entroncamento entre as ruas Dom João de 

Oliveira Matos e rua Antero da Silva Pereira. - Alteração de duas Placas de Paragem de 

Transportes Coletivos de Passageiros da Empresa Municipal, para sinais H20a 

(Paragem de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros), em Celorico da Beira 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, 

datado de 31/05/2021. - Autorização para a Realização da 2ª Etapa da Taça de Portugal 

de Enduro BTT - Ratificação de Despacho 

 

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

datado de 15/06/2021. - Pedido de Parecer Favorável para o Evento Classic Cars Tour - 

Ratificação de Despacho 

 

 -- Nos termos da informação, a Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o proprietário do 

terreno identificado em epígrafe, para proceder ao corte da vegetação e limpeza do espaço, 

no prazo de 15 dias para o efeito. - Limpeza de Quintal - Registo n.º8396 

 

 -- Nos termos da informação, a Câmara deliberou, por unanimidade, notificar a proprietária do 

terreno identificado em epígrafe, para proceder ao corte da vegetação e limpeza do espaço, 

no prazo de 15 dias para o efeito. - Limpeza de Quintal - Registo n.º8398 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento da reparação do dano 

causado no veículo automóvel, propriedade do Senhor Pedro Terras, no montante de 

326,48€, diretamente à Carglass, conforme orçamento apresentado. - Ocorrência Quebra 

de Vidro da Viatura 56-AH-38 - Pertencente a Pedro Terras 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento da reparação do dano 

causado no veículo automóvel, propriedade do Senhor Agostinho Portugal, no montante de 

196,63€, diretamente à Carglass, conforme orçamento apresentado. - Ocorrência Quebra 

de Vidro da Viatura 87-19-FS Toyota - Pertencente a Agostinho Portugal 

 

 -- Nos termos do disposto na alínea k) do nº 1, do art.º 33º e na alínea g) do n.º 1 do art.º 25º 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, a Câmara deliberou, por 
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unanimidade, aprovar a proposta de Projeto de Regulamento do Centro Cultural, a fim de ser 

submetido à apreciação pública. - Projeto de Regulamento do Centro Cultural 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a venda da parcela de terreno do Parque 

Industrial A25, à empresa Imolinate Unipessoal, Lda., com as seguintes condições: 

Venda dos lotes identificados pelo valor final de 36500.78€, preço que se justifica no 

contexto das medidas de estímulo ao desenvolvimento da economia local aprovadas em 

Reunião de Executivo para mitigação dos efeitos económicos e sociais da Pandemia 

COVID-19, sendo todas as restantes despesas da responsabilidade do comprador; 

Venda da área de 30 metros de largura destinada a zona verde, a ser objeto de destaque 

pela Câmara Municipal, pelo valor de 1€/m2, sendo todas as restantes despesas da 

responsabilidade do comprador; 

O prazo máximo para a concretização da venda seja de sessenta 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 qualquer 

espécie; 

O prazo máximo para início da construção seja de seis meses, contado a partir da data da 

escritura; 

O prazo máximo para a conclusão da construção seja de dois anos, a partir da data da 

escritura; 

Deliberou-se ainda, uma vez que a entidade está a estudar a melhor forma de constituição 

da sociedade exploradora do investimento, autorizar a venda à sociedade requerente ou 

outra que venha a ser constituída cuja propriedade seja dos mesmos sócios. 

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. 
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Mais deliberou que, o comprador se obrigue a cumprir integralmente o Regulamento da 

Operação de Loteamento do Parque Industrial A25. 

 -- Deliberou ainda que, o Senhor Presidente da Câmara fique mandatado para a prática de 

todos os atos notariais relativos à alienação do lote. - Proposta de Aquisição de Lotes 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição do artigo 2302U pelo valor de 

10.000€ (dez mil euros) à ANCOSE - Associação Nacional de Criadores de Ovinos da Serra 

da Estrela. Deliberou ainda que, o Senhor Presidente da Câmara fique mandatado para a 

prática de todos os atos notariais relativos à alienação do referido artigo.- Aquisição do 

Artigo 2302 U - União das Freguesias de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa 

do Mondego 

 

 -- Ao abrigo do art.º 24.º, da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de dezembro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade, aos 

trabalhadores integrados na carreira geral de assistente operacional, que desempenhem 

funções nas áreas de recolha e tratamento de resíduos e tratamento de efluentes, higiene 

urbana, saneamento, procedimento de inumações, trasladação, abertura e aterro de 

sepulturas; 

Foi ainda deliberado, que seja atribuído o nível alto (valor de 4.99€) de penosidade e 

insalubridade aos trabalhadores integrados na carreira geral de assistente operacional, que 

desempenham funções nas áreas de recolha e tratamento de resíduos e tratamento de 

afluentes, saneamento, procedimento de inumações, trasladação, abertura e aterro de 

sepulturas; 

Deliberou também, que seja atribuído o nível médio (valor de 4,09€) de penosidade e 

insalubridade aos trabalhadores integrados na carreira geral de assistente operacional, que 

desempenhem funções nas áreas de higiene urbana; 

Deliberou ainda, aprovar o valor de encargos com os suplementos remunerativos de 

penosidade e insalubridade a atribuir aos trabalhadores em 2021. 
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Mais deliberou, aprovar a alteração ao Mapa de Pessoal 2021, com vista à adequação do 

mesmo à atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade aos trabalhadores 

identificados; 

Igualmente deliberou, que o suplemento retroaja a 01 de janeiro de 2021, produzindo efeitos 

a partir dessa data, nos termos do disposto na Lei do Orçamento de Estado, para 2021, 

tendo sido assegurado o compromisso financeiro através do n.º 37600; 

Por fim, deliberou, submeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal. - 

Atribuição de Suplemento de Penosidade e Insalubridade, nos Termos do Art.º 24.º, da 

Lei N.º 75-B/2020, de 31 de dezembro 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do Protocolo entre o Município 

de Celorico da Beira e a Cooperativa Cultural Coruja do Mato, Crl. - Protocolo de 

Colaboração entre o Município de Celorico da Beira e a Cooperativa Cultural Coruja do 

Mato - 2021 /2020 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à Junta de Freguesia da 

Lageosa do Mondego no valor de vinte mil euros (20.000€), para ajudar a custear as 

despesas com as obras de Remodelação da Zona de Lazer. - Pedido de Subsídio - 

Freguesia de Lageosa do Mondego 

 

 


