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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 17 de junho de 2022 

 

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

José Albano e Teresa Cunha, aprovar os documentos supramencionados e 

submetê-los 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. - 2ª Revisão ao Orçamento e GOP’s 

2022 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, submeter a Nota Informativa enviada pela 

DGAL à Assembleia Municipal para conhecimento. - Descentralização de 

Competências - Nota Informativa 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 3.ª Alteração ao Mapa de Pessoal 

de 2022, com: 

A extinção de 7 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; 

A criação de 7 postos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, no 

Mapa de Pessoal aprovado para 2022, na carreira e categoria de Assistente 

Operacional; 

A criação de 1 posto de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, no 

Mapa de Pessoal aprovado para 2022, na carreira e categoria de Técnico Superior; 

A criação de 8 postos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, no 

Mapa de Pessoal aprovado para 2022, na carreira e categoria de Técnico Superior; 

A criação de 4 postos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, no 

Mapa de Pessoal aprovado para 2022, na carreira e categoria de Assistente 

Técnico. 
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Mais deliberou, submeter o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal. - 3ª 

Alteração ao Mapa de Pessoal 2022 

 

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

José Albano e Teresa Cunha, aprovar a abertura de procedimentos concursais para 

os seguintes cargos dirigentes intermédios de 2º grau: 

Da Divisão Administrativa e Sócio Cultural; 

Da Divisão de Ambiente e Obras; 

Da Divisão Financeira e de Contratação. 

Deliberou ainda que, o Júri de recrutamento dos procedimentos concursais 

suprarreferidos tenha a seguinte composição: 

Presidente: Carlos Manuel da Fonseca Ascensão, Presidente da Câmara Municipal 

de Celorico da Beira; 

Vogais: 

Afonso Pina Tavares, Chefe da Divisão Municipal de Obras do Município de 

Sabugal; 

Ema da Silveira Gonçalves Simão, Chefe de Divisão Administrativa e de Finanças 

do Município de Pinhel. 

Mais deliberou, submeter o mesmo à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal. - Abertura de Procedimentos Concursais para Cargos de Direção 

Intermédia de 2º Grau e Designação da Composição do Respetivo Júri de 

Recrutamento 

 

 -- Nos termos e com os fundamentos constantes da informação técnica, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação de dois sinais B1 (Cedência de 

passagem), um no entroncamento da Rua Dr. Cristóvão Homem de Sá/Rua das 

Escolas e outro no entroncamento da Rua José Joaquim de Almeida Borges com a 

Rua José Veiga Simão, este com painel adicional modelo 1 com indicação de “6 m”, 

em Casas do Soeiro. - Sinais de Estrada (N1a - Casas do Soeiro) 

 

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

Presidente da Câmara, datado de 07/06/2022, onde consta “A reunião de Executivo 

para ratificação.” - "Passeio Motard - Lendários dos Castelos" - Pedido de 

Autorização - Ratificação de Despacho 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da V Caminhada do 

Nascer do Sol, no dia 26 de junho, solicitada pela Associação de Solidariedade do 

Cadafaz. - V Caminhada do Nascer do Sol - Pedido de Autorização 

 

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

realização do evento, condicionada à entrega da apólice de seguro de 

responsabilidade civil e licença de atividades ruidosas de caráter temporário e desde 

que, os condicionalismos apresentados no parecer da GNR sejam cumpridos, 

devendo para o efeito os serviços administrativos darem cumprimento ao estipulado 

na informação técnica. - Festa do Mártir S. Sebastião na Localidade de Prados 

nos Dias 5, 6 e 7 de Agosto de 2022. Pedido de Autorização 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do IX Passeio BTT da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira, no 

próximo dia 26 de junho de 2022, entre as 08:00h e as 13:00h, condicionada ao 

cumprimento de todos os condicionalismos descritos no parecer da GNR e à entrega 

da apólice de seguro de acidentes pessoais. 

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

municipais antes da realização do evento, no montante de 11,22€. - IX Passeio BTT 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira. 

Pedido de Autorização 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da Festa de São João, 

em espaço público, nos dias 24, 25 e 26 de junho de 2022, bem como o corte ao 

trânsito na Rua Maximiano António Costa e Praça da República, entre as 18:00h e 

as 03:00h, devendo para o efeito os serviços administrativos darem cumprimento ao 

estipulado na informação técnica. - Festa em Honra a São João na Vila de 

Celorico da Beira. Pedido de Autorização 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do Passeio de Motas e 

Motorizadas da Associação Desportiva Recreativa e Cultural do Fornotelheiro, no 

próximo dia 26 de junho de 2022, entre as 09:00h e as 15:00h, condicionada à 

entrega do parecer do ICNF, tal como descrito no parecer da GNR. - Passeio de 

Motas e Motorizadas. Pedido de Autorização 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço público e 

corte ao trânsito, condicionada à entrega do parecer da GNR, uma vez que de 

acordo com o Decreto Regulamentar nº 2-A/2005 de 24 de março, o parecer das 

forças de segurança competentes é vinculativo. 

Mais foi deliberado que para o efeito os serviços administrativos comuniquem o corte 

de trânsito à população, através de avisos, bem como, aos Bombeiros Voluntários, 

GNR local e Centro de Saúde. - Festas em Honra de São Pedro na Vila de 

Celorico da Beira. Pedido de Autorização e Corte ao Trânsito 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a aceitação dos erros e omissões 

apresentados pelos interessados nos termos propostos pelos projetistas. 

Deliberou ainda prorrogar o prazo para apresentação das propostas até ao dia 

07/07/2022 e publicar Aviso de prorrogação do prazo em DRE. - Concurso Público 

Referente à "Alteração e Ampliação do Parque Industrial de Celorico da Beira" 

- Pedidos de Esclarecimentos e Apresentação de Listas de Erros e Omissões - 

Prorrogação do Prazo para Apresentação de Propostas 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da empreitada, que 

mereceu concordância por parte do adjudicatário. - Empreitada: Alteração e 

Ampliação do Edifício e Acessos ao Castelo de Celorico da Beira - Conta Final 

da Obra 

 

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

Presidente da Câmara, datado de 30/05/2022, onde consta “Deferido nos termos da 

informação técnica”. - Empreitada para as Obras de Beneficiação do Pavimento 

do Grupo V da Concessão das Beiras Litoral e Alta Lote 2 - Sublanços IP2/A25 

- Guarda - Pinhel - Pedido de Renovação de Ler - Ratificação de Despacho - 

Mota-Engil, Engenharia e construção SA 

 

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

Presidente da Câmara, datado de 09/06/2022, onde consta “Deferido nos termos da 

informação técnica”. - Requer Licença Especial de Ruído para os Dias 13, 14 e 15 

de Junho - Ratificação de Despacho - Socorpena Engenharia SA 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Senhor 

Presidente da Câmara, datado de 01/06/2022, onde consta “Deferido nos termos da 

informação técnica”. - Solicita Certidão em como o Edifício está Dispensado de 

Alvará de Licença de Autorização de Utilização (Construído Antes do Ano de 

1981) - Ratificação de Despacho - Maria José Martins 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão pretendida pela requerente. - 

Requer Emissão de Certidão de Aumento de Compartes - Cecília Adelaide dos 

Santos 

 

 -- Nos termos e nos fundamentos constantes da informação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, notificar a proprietária do quintal identificado em epígrafe, para 

proceder ao corte da vegetação e limpeza do espaço, no prazo de 15 dias para o 

efeito. - Limpeza de Quintal 

 

 -- Nos termos e nos fundamentos constantes da informação, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, notificar o proprietário do imóvel identificado em epígrafe, para 

proceder ao corte da vegetação e limpeza do espaço, no prazo de 15 dias para o 

efeito. - Limpeza de Imóvel em Ruínas 

 

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

Presidente da Câmara, datado de 13/06/2022, onde consta “Deferido pela urgência. 

À reunião de Executivo para ratificação”. - Regulamento Férias Desportivas - 

Ratificação de Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a criação de um fundo de maneio no 

valor de 500€, nos termos da informação técnica, tendo como responsável pela sua 

movimentação o Técnico Superior, Ricardo Pinto. - Fundo de Maneio Férias 

Desportivas 

 

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

Presidente da Câmara, datado de 13/06/2022, onde consta “Devido à urgência do 

evento deve o Aprovisionamento efetuar a requisição com caráter de urgência, 

devendo o mesmo ser submetido à reunião de Câmara para ratificação”. - Gala Af 

Guarda - 15 Junho - Ratificação de Despacho 


