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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 16 de fevereiro de 2022 

 

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

José Albano e Teresa Cunha, aprovar o Mapa de Fluxos de Caixa de 2021 e 

submete-lo a uma superior aprovação da Assembleia Municipal. 

Mais deliberou, aprovar a 1.ª Revisão Orçamental e Gop´s, referente ao ano de 2022 

e submete-la à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea a), do n.º 

1, do art.º 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12/9. - 1.ª Revisão ao Orçamento e GOP´s 

2022 

 

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

José Albano e Teresa Cunha, aprovar a 1.ª alteração ao Mapa de Pessoal de 2022, 

com: 

a extinção de catorze postos de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal aprovado para 2022, 

na carreira e categoria de assistente operacional; 

proceder à criação de catorze postos de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, no Mapa de Pessoal aprovado para 2022, na carreira e categoria de 

assistente operacional. 

Mais deliberou, submeter o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal. - 1.ª 

Alteração ao Mapa de Pessoal de 2022 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato a estabelecer entre o 

Município de Celorico da Beira e a Derivadas & Segmentos, SA, pelo prazo de 30 

anos. - Expansão da Rede de Fibra Ótica no Município de Celorico da Beira - 

Contrato de Cedência de 54m2 da Área Descoberta do Centro Cultural 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, 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, autorizar a atribuição do pagamento ao Clube 

de Orientação de Viseu, no montante de 450€. - Apoio Campeonato Nacional 

Sprint Relay (Orientação) – 2021 

 

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

Solidariedade do Cadafaz, no valor de 3.500€, de forma a contribuir para as obras na 

referida associação. - Proposta de Aprovação de Subsídio 

 

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

carreira e categoria de Técnica Superior, da trabalhadora identificada na informação 

técnica, condicionada à aprovação da 1.ª Revisão Orçamental, pela Assembleia 

Municipal. - Mobilidade Intercarreiras - Anabela Oliveira Morgado 
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 -- 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 10.000,00€. - 

Candidatura PAA - Ass. Cadafaz 2022 

 

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

aquisição e instalação das janelas na habitação referida. - Substituição de Janelas - 

Maria Fernanda Brandão 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação de quatro sinais A19a 

(perigo de animais) na zona de Santo António do Rio, nos termos propostos na 

informação técnica. - Colocação de Sinais 

 

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

Câmara, datado de 10/02/2022, deferindo o requerido, nos termos da informação 

técnica. - Construção de Edifício Destinado a Estrutura Residencial para Idosos 

(ERPI), Centro de Dia (CD) (Pedido de Isenção de Taxas) - Ratificação de 

Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar a assinatura do Regulamento da Feira 

de Artesanato e Produtos Regionais e Tradicionais, inserido na Feira do Queijo 2022. 

- Feira do Queijo 2022 – Ratificação 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Sinalização Temporária da 

obra de abertura de vala na travessia da estrada, Loteamento Industrial A25, nos 
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termos descritos na informação técnica. - Plano de Segurança Temporário - 

Travessia Parque Industrial A25 

 

 -- A Câmara tomou conhecimento e deliberou remeter o mesmo à Assembleia 

Municipal para deliberação, conforme o disposto no email. - Formalização do 

Processo Pacto de Autarcas / Aldeias Históricas de Portugal 

 


