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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 20 de julho de 2022 

 

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

José Albano e Teresa Cunha, aprovar a 6.ª Alteração ao Orçamento e GOP´s, 

referente ao ano de 2022. - 6ª Alteração Ao Orçamento e GOP‘s para 2022 

 

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

carreira de Assistente Técnico, da funcionária Sara Margarida da Fonseca Cabral 

Rodrigues, bem como, o acréscimo da despesa decorrente da mesma. - Mobilidade 

Intercarreiras - Sara Margarida da Fonseca Cabral Rodrigues 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo a celebrar 

entre o Município de Celorico da Beira e a Associação Lageosense de Solidariedade 

Social. - Descentralização de Competências de Ação Social 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a restituição do pagamento referente 

ao passe escolar dos meses de maio e junho, num montante total de 244,45€ aos 

alunos constantes na informação. - Reembolso de Passes Escolares 

 

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

Presidente da Câmara, datado de 11/07/2022, onde consta “Deferido nos termos da 

informação técnica. A reunião de Executivo para ratificação.” - Concurso Público 

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

Pedido de Esclarecimento - Atualização/Retificação da Matriz de Quantidades - 

Ratificação de Despacho 

 

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

Presidente da Câmara, datado de 04/07/2022, onde consta “Deferido nos termos da 
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informação técnica”. - Requer Emissão de Licença Especial de Ruído - 

Ratificação de Despacho - Socorpena Engenharia SA 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a colocação de duas placas 

direcionais J3a, com a inscrição “Quinta de Santo António”, a serem colocadas nos 

prumos existentes com a indicação de “Quinta das Pedreiras”, cumprindo o Decreto-

Regulamentar Nº 22-A/98 de 1 de outubro e suas alterações. - Colocação de 

Placas Direcionais, com a Indicação de Quinta de Santo António, em Celorico 

da Beira - Margarida Mendes de Resende 

 

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

deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação de espaço público com esplanada 

aberta com estrado, com a área total de 19,94m2, colocada na Rua Sacadura 

Cabral, junto ao Nº 25, em Celorico da Beira, para o ano de 2022. 

Mais deliberou que a requerente deverá proceder ao pagamento das taxas de 

ocupação do espaço público, conforme o artigo 87º da Tabela de Taxas e Preços do 

Município de Celorico da Beira, no valor total de 220,52€ e levantar o Alvará de 

Licença de Ocupação do Espaço Público com Esplanada Aberta para o corrente 

ano. - Licenciamento de Esplanada para o Ano 2022 - Cafetaria Pastelaria Wine, 

Celorico da Beira 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do recinto da Escola 

Primária de Aldeia Rica, para a realização da Festa do Emigrante em honra de 

Nossa Sr.ª dos Milagres, entre os dias 5 e 7 de agosto de 2022, iniciando-se a 

mesma às 08:30h e terminando às 04:00h do dia 8 de agosto. - Pedido de 

Autorização para a Utilização do Recinto da Escola Primária de Aldeia Rica 

para a Realização da Festa do Emigrante 

 

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

a realização da Festa em honra de Nossa Srª dos Verdes, na localidade de Vide 

entre Vinhas, no dia 15 de agosto de 2022, bem como o corte parcial ao trânsito 

entre as 14:00h e as 24:00h. 

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

municipais antes da realização do evento, no montante de 33,66€. - Vide Entre 

Vinhas em Festa - Pedido de Autorização de Ocupação do Espaço Público 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do Torneio de Futsal 

24 horas, na localidade de Casas do Soeiro, condicionada à entrega da licença de 

ruído de caráter temporário e cópia da apólice de seguro de Responsabilidade Civil. 

- Torneio de Futsal 24 Horas, Casas do Soeiro. Pedido de Autorização 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Largo do Terreiro, 

para a realização das Festas de Verão 2022, na localidade de Casas do Soeiro, nos 

dias 6 e 7 de agosto de 2022. - Festas de Verão 2022, Casas do Soeiro - Pedido 

de Autorização 

 

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

a realização da Festa em honra da Nossa Senhora do Rosário, na localidade da 

Rapa, nos dias 13, 14 e 15 de agosto de 2022. 

Deliberou também autorizar a utilização do campo de futebol para a realização do 

tradicional jogo de solteiros vs casados no dia 15 de agosto pelas 17:00h. 

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

municipais antes da realização do evento, no montante de 123,42€. - Festas em 

Honra a Nossa Srª do Rosário, Rapa - Pedido de Autorização 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do recinto do museu – 

Casa do Mundo Rural de Prados, para o lançamento de fogo-de-artifício no dia 7 de 

agosto de 2022, desde que o requerente cumpra o estipulado nos pareceres da 

GNR, Bombeiros e Município, e faça a consulta ao Perigo de Incêndio Rural (PIR) na 

página do IPMA, no dia do lançamento do fogo-de artifício. - Pedido de Autorização 

para a Utilização do Recinto da Casa do Mundo Rural de Prados para 

Lançamento de Fogo-de-Artifício 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento 

concursal, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas, a termo 

certo para: 

7 postos de trabalho de assistente operacional; 

Tipo de vínculo: contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado; 

Habilitações académicas exigidas: as definidas no artigo 86º da LTFP; 
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Descrição do posto de trabalho a Concurso: Exercer as atividades inerentes à 

carreira e categoria de Assistente Operacional, nos termos do mapa anexo a que se 

refere o n.º 1, alínea c) do artigo 88.º da LTFP. 

4 postos de trabalho de assistente técnico; 

Tipo de vínculo: contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado; 

Habilitações académicas exigidas: Além das definidas no artigo 86º da LTFP, para 2 

deles, é exigido o Curso de Nadador Salvador; 

Descrição do posto de trabalho a Concurso: Exercer as atividades inerentes à 

carreira e categoria de Assistente Técnico, nos termos do mapa anexo a que se 

refere o n.º 1, alínea b) do artigo 88.º da LTFP. 

7 postos de trabalho de técnico superior; 

Tipo de vínculo: contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado; 

Habilitações académicas exigidas: Além das definidas no artigo 86º da LTFP, é 

exigida para cada um dos postos de trabalho: 

Licenciatura em Engenharia Florestal 

Licenciatura na área de Desporto (2) 

Licenciatura em Português Francês 

Licenciatura em Serviço Social 

Licenciatura em Educação de Infância 

Licenciatura na área da Psicologia 

Descrição do posto de trabalho a Concurso: Exercer as atividades inerentes à 

carreira e categoria de Técnico Superior, nos termos do mapa anexo a que se refere 

o n.º 1, alínea a) do artigo 88.º da LTFP. - Proposta de Abertura de 

Procedimentos Concursais 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato de Delegação 

de Competências do Município de Celorico da Beira no Agrupamento de Escolas de 

Celorico da Beira. - Minuta de Contrato de Delegação de Competências do 

Município de Celorico da Beira no Agrupamento de Escolas de Celorico da 

Beira 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio financeiro no valor de 

200,00€ à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Salgueirais, para a realização 

da festa da “Bênção dos Rebanhos”. - Aprovação de Subsídio para Salgueirais 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio financeiro no valor de 

350€ à Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Linhares da Beira, para a festa 

do Santíssimo Sacramento. - Aprovação de Subsídio para Linhares da Beira 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio financeiro no valor de 

750€ à Associação Desportiva Recreativa e Cultural do Fornotelheiro, para a 

realização da atividade – XI Encontro de Concertinas. - Pedido de Apoio 

 


