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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 06 de julho de 2022 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a nova Tabela de Taxas para 2022, 

com a inclusão do preço de 10,60€ para a publicação de “Sacadura Cabral e a 

Travessia Aérea do Atlântico Sul”. - Atualização da Tabela de Preços para 2022 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, suportar o custo no valor de 350,00€, para a 

aquisição de eletrodomésticos, no sentido, de promover o bem-estar e a inclusão da 

comunidade Ucraniana acolhida no Concelho. - Acolhimento de Ucranianos - 

Aquisição de Equipamento 

 

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

colocação de dois sinais C6 (Trânsito Proibido a veículos de peso total superior a 5,5 

toneladas) para os dois lados da Ponte da Lavandeira, ao preço mais baixo das 

propostas apresentadas, devendo essa sinalização ser registada e cadastrada. - 

Aprovação de Sinalização de Trânsito Proibido a Veículos de Peso Total 

Superior a 5,5 Toneladas 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço público no 

Largo do Outão, na localidade de Salgueiras, para a realização da Bênção dos 

Rebanhos, no dia 23 de julho de 2022, entre as 10:00h e as 24:00h, devendo a 

requerente proceder ao pagamento das taxas municipais para realização do evento, 

no montante de 22,44€. - Festa da Bênção dos Rebanhos, Salgueirais - Pedido 

de Autorização de Ocupação de Espaço Público 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço público no 

Largo do Rossio, na localidade de Fornotelheiro, para a realização do XI Encontro 

de Concertinas, no dia 31 de julho de 2022, entre as 10:00h e as 24:00h, desde que 
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seja garantida a circulação automóvel aos moradores e aos veículos prioritários, 

devendo para o efeito, os serviços administrativos darem cumprimento ao estipulado 

na informação técnica. - XI Encontro de Concertinas (Fornotelheiro) - Pedido de 

Ocupação da Via Pública e Interrupção ao Trânsito 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização, em espaço público, da 

Festa Popular do Divino Salvador, junto à Igreja Paroquial, na localidade de Vila Boa 

do Mondego, nos dias 5, 6 e 7 de agosto de 2022, condicionada ao cumprimento 

dos condicionalismos referidos no parecer da GNR. - Festas em Honra do Divino 

Salvador, Vila Boa do Mondego - Pedido de Autorização de Ocupação do 

Espaço Público 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da Festa em Honra de 

Santa Ana, na localidade da Velosa nos dias 5, 6 e 7 de agosto de 2022. - Festa em 

Honra de Santa Ana - Pedido de Autorização 

 

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

corte de trânsito designado por Rua do Soito, na Aldeia das Quintãs de Cima, 

Freguesia de Linhares da Beira, para os dias 13, 14 e 15 de agosto do corrente ano, 

entre as 20h e as 4h, para a realização das Festas da Nossa Senhora da Saúde, 

devendo o requerente proceder ao pagamento das taxas municipais para realização 

do evento, no montante de 78,54€. 

Devem os serviços administrativos dar cumprimento aos formalismos constantes da 

informação técnica. - Festa em Honra de Nossa Sra. da Saúde - Autorização de 

Ocupação do Espaço Público e Corte ao Trânsito 

 

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

José Albano e Teresa Cunha a autorização para haver lugar a uma modificação 

objetiva do contrato de empreitada de “Alteração do Edifício das Piscinas Municipais 

de Celorico da Beira”, através de celebração do aditamento ao contrato, por escrito e 

sua aprovação; 

Deliberou, ainda, a autorização para a realização da despesa associada à 

modificação do contrato, no valor de 64.980,40€ (sessenta e quatro mil novecentos e 

oitenta euros e quarenta cêntimos) + IVA à taxa legal em vigor, e sua aprovação, 

sendo que a despesa associada ao presente procedimento se encontra devidamente 
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cabimentada com a Classificação Orgânica 02 e Classificação Económica 07010302 

e com o n.º sequencial de cabimento: 39900; 

Mais deliberou, aprovar a Minuta de aditamento pelo Órgão competente para 

contratar, em respeito pelo estatuído na norma do n.º 1 do artigo 98º do CCP. 

Foi, ainda, deliberado conceder a prorrogação do prazo de execução por mais de 60 

dias a contar da data de assinatura do aditamento ao contrato, destinada à 

execução dos trabalhos constantes deste e a realização de ensaios de todos os 

circuitos implementados e equipamentos técnicos instalados. - Aditamento ao 

Contrato da Empreitada da Obra "Alteração do Edifício das Piscinas 

Municipais de Celorico Da Beira 

 

 -- 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 a Emissão de Certidão de Dispensa de Alvará de 

Licença de Autorização de Utilização - Mira e Mendes Construções, Lda. 

 

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

antes de 1951, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a petição do 

requerente. - Certidão de Dispensa de Licença de Utilização - Pedro Filipe dos 

Santos Torres 

 

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

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

requerente. - Requer Emissão de Certidão de Dispensa de Alvará de Licença de 

Autorização de Utilização - Isilda Silva Bento Ferreira 

 

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

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

requerente. - Vem Requerer a Emissão de uma Certidão em como o Edifício foi 

Construído antes de 1981 - Irene Figueiredo Coelho 

 

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

Presidente da Câmara, datado de 29/06/2022, onde consta “Deferido nos termos da 

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

do Grupo IV da Concessão Beiras Litoral e Alta: Lote 2 - A25 - Sublanços: Chãs 
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de Tavares - Fornos de Algodres - Celorico - Licença Especial de Ruído - 

Ratificação de Despacho - Socorpena Engenharia S.A. 

 

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

Presidente da Câmara, datado de 30/06/2022, onde consta “A reunião de Executivo 

para ratificação.” - Festival Cultural - Cultura em Rede 22, Raia Histórica e Serra 

da Estrela - Ratificação de Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento, assim como 

o respetivo corte ao trânsito em cumprimento ao código da estrada, devendo para o 

efeito, os serviços administrativos darem cumprimento ao estipulado na informação 

técnica. - Festival Cultural - Cultura em Rede 22, (Festival Cultural Serra da 

Estrela) Espetáculos do Dia 16 Julho e 16 Setembro na Praça da República 

 

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

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Celorico da Beira, no valor de 25.000€, 

para ajudar a custear a despesa com a melhoria das camaratas e da criação de uma 

sala de formação. 

Mais deliberou que, o valor do subsídio seja pago aquando o início das obras, que 

se espera ocorrer em 2023. - Proposta de Aprovação de Subsídio 

 


