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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 01 de junho de 2022 

 

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

José Albano e Teresa Cunha, aprovar a 5.ª Alteração ao Orçamento e GOP´s, 

referente ao ano de 2022. - 5ª Alteração ao Orçamento e GOP‘s 2022 

 

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

mobilidade intercarreiras da trabalhadora com o número mecanográfico 285, na 

carreira e categoria de Técnico Superior. - Consolidação Definitiva de Mobilidade 

Intercarreiras - Trabalhadora com o Número Mecanográfico 285 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço público até 

às 23:59h do dia 06/06/2022, para a realização da Festa em honra de Nossa 

Senhora do Açor e Divino Espírito Santo. 

Mais foi deliberado que a requerente deverá proceder ao pagamento das taxas 

municipais antes da realização do evento, no montante de 89,76€. - Festa em Honra 

de Nossa Senhora do Açor, na Localidade de Açores nos dias 4, 5 e 6 de junho 

2022 - Pedido de Autorização 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço público para 

a realização da Festa em honra de Santo António. 

Mais foi deliberado que a requerente deverá proceder ao pagamento das taxas 

municipais antes da realização do evento, no montante de 44,88€. - Festa em Honra 

de Sto. António, Aldeia Rica - Pedido de Autorização 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço público para 

a realização da Festa em honra de Santo António. 
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Mais foi deliberado que a requerente deverá proceder ao pagamento das taxas 

municipais antes da realização do evento, no montante de 67,32€. - Festa em Honra 

de Santo António na Localidade de Mesquitela nos dias 10, 11, 12 e 13 do mês 

de junho de 2022. Pedido de Autorização 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Senhor 

Presidente da Câmara, datado de 27/05/2022, onde consta “À Reunião de Executivo 

para ratificação”. - Festa em Honra de Nossa Senhora da Paz na Localidade de 

Casas do Rio nos dias 21 e 22 de maio de 2022 - Pedido de Autorização - 

Ratificação de Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Senhor 

Presidente da Câmara, datado de 27/05/2022, onde consta “Deferido pela urgência. 

À Reunião de Executivo para ratificação”. - Caminhada - Casas do Soeiro - 

Ratificação de Despacho 

 

 -- Sendo que a informação apresentada refere que a edificação terá sido construída 

antes de 1981, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a petição do 

requerente. - Vem Requerer uma Certidão em como o Edifício está Dispensado 

de Autorização de Utilização - Nome: Philippe Isabel 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Senhor 

Presidente da Câmara, datado de 20/05/2022, onde consta “Deferido nos termos da 

informação técnica”. - Certidão de Dispensa de Licença de Utilização - 

Ratificação de Despacho - Nome: António José Cardoso dos Reis 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Senhor 

Presidente da Câmara, datado de 18/05/2022, onde consta “Deferido nos termos da 

informação técnica”. - Vem Requerer uma Certidão de Destaque de uma Parcela 

de Terreno - Ratificação de Despacho - Nome: Joaquim Rego Pinhanços 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Senhor 

Presidente da Câmara, datado de 20/05/2022, onde consta “Deferido nos termos da 

informação técnica”. - Certidão de Dispensa de Licença de Utilização - 

Ratificação de Despacho - Nome: Cecília Adelaide dos Santos 



3 

 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Senhor 

Presidente da Câmara, datado de 25/05/2022, onde consta “Deferido nos termos da 

informação técnica”. - Certidão de Dispensa de Licença de Utilização - 

Ratificação de Despacho - Nome: João Mendes Santos 

 

 -- Nos termos e com os fundamentos constantes 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 

 

 -- Ao abrigo do disposto na norma conjugada dos artigos 2.º e 3.º, do Decreto-Lei n.º 

93/2021, de 9 de novembro, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 

atribuição do Suplemento Remuneratório 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, exumações, 

trasladações, cremação, abertura, aterro e arranjo de sepulturas, limpeza de canis e 

recolha de cadáveres animais, bem como de asfaltamento de rodovias, de que 

resulte comprovada sobrecarga funcional que potencie o aumento da probabilidade 

de ocorrência de lesão ou risco potencial agravado de degradação do estado de 

saúde; 

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 desempenhem funções nas áreas de recolha e tratamento de 

resíduos e tratamento de efluentes, saneamento, procedimento de inumações, 

exumações, trasladações, cremação, abertura, aterro e arranjo 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 e asfaltamento 

de rodovias; 

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

penosidade e insalubridade a atribuir aos trabalhadores em 2022; 
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Mais deliberou, aprovar a alteração ao Mapa de Pessoal 2022, com vista à 

adequação do mesmo à atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade aos 

trabalhadores identificados; 

Deliberou igualmente, que o suplemento retroaja a 01 de janeiro de 2022, produzindo 

efeitos a partir dessa data, nos termos do n.º 3, do art.º 3.º, do Decreto-Lei n.º 

93/2021, de 9 de novembro, tendo sido assegurado o compromisso financeiro 

através do n.º 40184; 

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

Municipal. - Atribuição de Suplemento de Penosidade e Insalubridade, Nos 

Termos do Decreto-Lei Nº 93/2021, de 9 de Novembro 

 

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

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira. - Pedido 

de Apoio Técnico 

 


