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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 16 de novembro 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. - 3.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 o Orçamento para o ano 

2023 e seguintes, nomeadamente o próprio Orçamento e Plano Orçamental 

Plurianual, GOP´s e as normas de execução Orçamental. Mais deliberou, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal, para cumprimento do 

estipulado na alínea c), do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/13, de 12/09, a 

proposta de Orçamento e GOP´s para o ano de 2023. - Orçamento E GOP´s 

2023 

 

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

Vereadores José Albano e Teresa Cunha, aprovar o Mapa de Pessoal para o 

ano de 2023. Mais deliberou, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, 
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para cumprimento do estipulado na alínea ccc), do n.º 1, do art.º 33.º, 

conjugado com a alínea o), do n.º 1, do art.º 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, 

de 12/09, e com a alínea a), do n.º 2, do art.º 3.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, 

de 3/09, na sua atual redação. - Mapa de Pessoal para 2023 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a mobilidade intercategorias, 

para a categoria de Encarregado Geral Operacional, do trabalhador 

identificado na informação técnica, bem como, o acréscimo da despesa 

decorrente da mesma. - Mobilidade Intercategorias - Nelson Pina Soares 

 

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

Vereadores José Albano e Teresa Cunha, aprovar o contrato programa a 

celebrar entre a Confraria da Castanha da Serra da Estrela e o Município de 

Celorico da Beira, nos termos do PAA, cujo apoio financeiro será no montante 

de 1 500,00€. - Pedido de Apoio Económico - Confraria da Castanha 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, dar continuidade à atribuição das 

bolsas de estudo, para o ano letivo de 2022/2023, dos alunos constantes da 

presente informação, incluídos nos processos de a) a n). Mais deliberou, a 

abertura de concurso para seis novos bolseiros. - Bolsas de Estudo - Ano 

Letivo 2022/2023 

 

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

Senhor Presidente da Câmara, datado de 03/11/2022, onde consta “A reunião 
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de Executivo para ratificação.” - 3ª Rota dos Pastores da Estrela (Passeio 

Btt) - Ratificação de Despacho 

 

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

Senhor Presidente da Câmara, datado de 03/11/2022, onde consta “A reunião 

de Executivo para ratificação.” - Empreitada de Reabilitação da Escola Eb1 

de Lageosa do Mondego - Escola de Acolhimento - Minuta de Contrato - 

Ratificação de Despacho 

 

 -- Sobre o assunto em epígrafe, no qual o substituto da referida equipa de 

fiscalização é o Senhor Eng.º Sérgio Emanuel Marques dos Santos, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo Senhor 

Presidente da Câmara, datado de 21/10/2022, onde consta “A reunião de 

Executivo para ratificação.” - Empreitada “Alteração e Ampliação do 

Parque Industrial de Celorico da Beira” – Constituição da Equipa de 

Fiscalização – Ratificação de Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento da reparação 

do dano causado no veículo automóvel, pertencente à Forch Portugal, Lda, no 

montante de 344,87€, diretamente à Carglass, conforme orçamento 

apresentado. - Ocorrência Quebra de Vidro da Viatura AF - 48 – XC 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento da reparação 

do dano causado no veículo automóvel, pertencente ao Senhor Francisco 
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Nunes Veiga, no montante de 172,47€, diretamente à Carglass, conforme 

orçamento apresentado. - Ocorrência Quebra de Vidro da Viatura 99 - 58 – 

OX 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada. - 

Tomada de Posição sobre o Traçado da Alta Velocidade Ferroviária entre 

Lisboa e Porto, no Troço Carregado – Soure 

 


