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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 01 de fevereiro de 2023 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 2.ª Alteração ao Orçamento 

e GOP´s, referente ao ano de 2023. - 2.ª Alteração ao Orçamento e GOP´s 

2023 

 

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

Senhor Presidente da Câmara, datado de 23/01/2023, onde Consta “A 

reunião de Executivo para ratificação nos termos do parecer técnico”. - 

Comissões de Vistorias no Âmbito do RJUE e Conservação do Edificado 

 

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

Senhor Presidente da Câmara, datado de 27/01/2023, onde Consta “Deferido 

nos termos do despacho do Chefe de Divisão à reunião de Executivo para 

ratificação”. - Proposta de Delegação de Competências do Município de 

Celorico da Beira na ENERAREA - Agência Regional de Energia e 

Ambiente do Interior, para Abertura do Procedimento de Contratação de 

Serviço de Fornecimento de Energia Elétrica de Media Tensão (MT), 

Baixa Tensão Especial (BTE), Baixa Tensão Normal (BTN) e Iluminação 
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Pública (IP), através de Concurso Público Internacional - Ratificação de 

Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar: 

A designação das Gestoras do Procedimento e do Gestor do Contrato (cf. 

Art.º 209.º A do CCP); 

A decisão de contratar e inerente autorização da despesa no valor máximo de 

219 873,50€ (preço-base, cf. art.º 36.º do CCP); 

A escolha de procedimento (cf. art.º 38.º do CCP); 

A nomeação do Júri (cf. art.º 67.º do CCP); 

Da delegação no Júri das competências para prestar esclarecimentos (cf. n.º 

1, art.º 109.º do CCP); 

Das Peças do Procedimento – Convite e Caderno de Encargos (cf. n.º 2, 

art.40.º do CCP). - Aquisição de Serviços no Âmbito das Ações de 

Estabilização de Emergência nos Concelhos Afetados pelo Grande 

Incêndio da Serra da Estrela - Abertura de Procedimento Pré-Contratual 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, isentar do pagamento de taxas, a 

Associação de Melhoramentos, Cultural, Desportiva e Recreativa de Vale de 

Azares, para a obra de alteração e ampliação do Lar/Centro de Dia, SAD de 

Vale de Azares. - Alteração e Ampliação do Lar/Centro de Dia, SAD de 

Vale de Azares - Isenção do Pagamento de Taxas - Associação de 

Melhoramentos, Cultural, Desportiva e Recreativa de Vale de Azares 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder a autorização para a 

apresentação do projeto de arquitetura. - Reconstrução e Ampliação de um 

Edifício para Centro de Dia - Autorização para a Realização de Obras - 

Associação de Melhoramentos Cultural Recreativa e Desportiva de 

Velosa 

 

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

Senhor Presidente da Câmara, datado de 19/01/2023. - Emissão de Alvará 

de Licença Especial de Ruído - Ratificação de Despacho - Conduril - 

Engenharia, S.A. 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido dos requerentes, nos 

termos da informação técnica. - Renovação de um Lugar de 

Estacionamento Privado, Junto à Casa de Turismo de Habitação - Ivone 

Chaves Herdeiros 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação de uma Lomba 

Redutora de Velocidade na Estrada Municipal Fornotelheiro - Espinheiro e a 

respetiva sinalização apresentada na informação. - Pedido de Colocação de 

Lomba Redutora de Velocidade - Freguesia de Fornotelheiro 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o corte de trânsito na Rua 

Luís Vaz de Camões, exceto a participantes. 
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Mais foi deliberado que para o efeito os serviços administrativos comuniquem 

o corte de trânsito à população, através de avisos, com uma antecedência de 

três dias úteis antes do evento. - Estágio de Karaté - Corte de Trânsito 

 

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

Senhor Presidente da Câmara, datado de 27/01/2023, onde Consta “À 

reunião de Executivo para ratificação”. - Isenção de Juros até 28/01/2023 - 

Fatura de Água de Novembro/2022 - Ratificação de Despacho 

 

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

Senhor Presidente da Câmara, datado de 27/01/2023, onde Consta “ 

Considerando que existiu a necessidade de iniciar a montagem das tendas e 

respetivo corte de trânsito antes da data inicialmente prevista, e uma vez que 

já possuímos os pareceres necessários para o efeito, autorizo a realização do 

evento, bem como o corte de trânsito, mencionado na informação e 

documentos anexos, remetendo para ratificação do Órgão Executivo”. - 

Pedido de Autorização de Realização do Evento 44ª Feira do Queijo 2023 

- Ratificação de Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar os preços dos bilhetes 

propostos para a Feira do Queijo 2023. - Preço dos Bilhetes para os 

Concertos da Feira do Queijo 2023 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano Prévio de Intervenção 

da Feira do Queijo de 2023. - Plano Prévio de Intervenção da Feira do 

Queijo 2023 

 

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

Vereadores José Albano e Teresa Cunha, aprovar a orçamentação e gestão 

das despesas com pessoal no ano 2023. - Orçamento e Gestão das 

Despesas de Pessoal - Ano 2023 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a compra de vários lotes do terreno 

situado na Travessa do Picoto, no valor de 25.000€ (vinte e cinco mil euros). 

Deliberou ainda, conferir poderes bastantes ao Senhor Presidente da Câmara 

Municipal para outorgar a respetiva escritura, bem como eventuais retificações e/ou 

distrates, assinando para tanto, tudo o que se mostrar necessário ao cumprimento 

deste desiderato. - Compra de Terreno 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos convites, nos 

termos da proposta apresentada. - Feira do Queijo – Convites 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir ao Sporting Clube Celoricense 

um apoio financeiro no valor de 51 469,53€ para suportar 50% dos custos da 

intervenção de melhoria da iluminação do Estádio, no âmbito da candidatura 

“Fundo Crescer 2024”  

Mais deliberou, autorizar a realização dos referidos trabalhos. - Candidatura 

"Fundo Crescer 2024" 


