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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 18 de agosto de 2021 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o novo mapa da demonstração 

da execução orçamental da receita de 2020, coincidente com a informação 

remetida ao Tribunal de Contas. - Demonstração de Execução Orçamental 

da Receita 2020 - para Reunião de Executivo 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a isenção requerida pela 

munícipe, nos termos da informação técnica. - Bonificação de Água 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à passagem 

do evento da 14ª Volta a Portugal de Juniores 2021, 4ª etapa, a realizar no dia 

29 de agosto de 2021, pelo Concelho de Celorico da Beira. - Volta a Portugal 

de Juniores - Pedido de Parecer - Federação Portuguesa de Ciclismo 

 

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

Presidente da Câmara, deferindo o requerido, nos termos da informação 

técnica. - Requer Certidão de Dispensa de Licença de Utilização- 

Ratificação de Despacho - Maria Cândida Flor Sousa Sá, Maria do 

Rosário De Sousa Sá Gomes da Silva e Luís Filipe de Sousa Sá 
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 -- Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 5, do art.º 99.º-A da LGTFP, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação definitiva da 

mobilidade intercarreiras da trabalhadora com o número mecanográfico 321, 

na carreira e categoria de Assistente Técnico. - Consolidação de Mobilidade 

Intercarreiras - Trabalhadora com o Número Mecanográfico 321 

 

 -- Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 5, do art.º 99.º-A da LGTFP, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação definitiva da 

mobilidade intercarreiras da trabalhadora com o número mecanográfico 491, 

na carreira e categoria de Assistente Técnico. - Consolidação de Mobilidade 

Intercarreiras - Trabalhadora com o Número Mecanográfico 491 

 

 -- Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 5, do art.º 99.º- A da LGTFP, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação definitiva da 

mobilidade intercarreiras da trabalhadora com o número mecanográfico 323, 

na carreira e categoria de Assistente Técnico. - Consolidação de Mobilidade 

Intercarreiras - Trabalhadora com o Número Mecanográfico 323 

 

 -- Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 5, do art.º 99.º-A da LGTFP, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação definitiva da 

mobilidade intercarreiras do trabalhador com o número mecanográfico 309, na 

carreira e categoria de Assistente Técnico. - Consolidação de Mobilidade 

Intercarreiras - Trabalhador com o Número Mecanográfico 309 
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 -- Nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 5, do art.º 99.º-A da LGTFP, a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a consolidação definitiva da 

mobilidade intercategorias do trabalhador com o número mecanográfico 1041, 

na categoria de Encarregado Operacional. - Consolidação de Mobilidade 

Intercategorias - Trabalhador com o Número Mecanográfico 1041 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder o pedido de apoio técnico 

para a União de Freguesias Rapa e Cadafaz. - Pedido de Apoio Técnico 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar as normas para a campanha 

de esterilização solidária de canídeos e felídeos. - Normas para a Campanha 

de Esterilização Solidária de Canídeos e Felídeos 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com o voto contra do Senhor Vereador José 

Albano, atribuir o apoio financeiro no valor de 1500€ à Confraria da Castanha 

Serra da Estrela para aquisição de equipamentos. - Pedido de Apoio 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato de arrendamento 

do imóvel sito na Rua Sacadura Cabral, inscrito na matriz sobre o artigo 2121, 

da União de Freguesias de Celorico da Beira, com a duração de um ano de 

arrendamento no valor de 350/mês. - Arrendamento de Instalação para 

Acomodar os Serviços do Balcão de Atendimento Social 
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 -- A Câmara deliberou, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador José 

Albano, atribuir o apoio financeiro no valor de 15.000€ à Junta de Freguesia 

da Ratoeira, como o objetivo de apoiar na Execução da Obra de 

Requalificação do Largo da Sede da Junta de Freguesia. - Atribuição de 

Apoio Financeiro para a Execução da Obra de Requalificação do Largo 

da Sede da Junta de Freguesia da Ratoeira 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a intenção de elaborar um 

protocolo entre a Associação de Melhoramentos Cultural, Recreativa e 

Desportiva da Velosa e o Município de Celorico da Beira. - Elaboração de 

Protocolo de Cedência de Instalações da Escola Primária da Velosa 

 


