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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 16 de fevereiro de 2023 

 

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

Vereadores José Albano e Teresa Cunha, aprovar o Mapa de Desempenho 

Orçamental de 2022, bem como a 1.ª Revisão Orçamental de 2023, 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. - 1.ª Revisão ao 

Orçamento e GOP´s 2023 

 

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

Vereadores José Albano e Teresa Cunha, submeter este assunto à 

aprovação da Assembleia Municipal, ao abrigo do disposto na alínea ccc), do 

n.º 1 do artigo 33.º. e da alínea m), do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, publicado no anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, bem como dos artigos 6.º a 11.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 

de outubro. - Projeto de Alteração ao Regulamento da Organização dos 

Serviços Municipais da Câmara Municipal de Celorico da Beira - 

Serviços Municipais de Proteção Civil 
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 -- A Câmara deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores 

Vereadores José Albano e Teresa Cunha, aprovar a 1.ª alteração ao Mapa de 

Pessoal para 2023 que consiste em dotar um Coordenador Municipal de 

Proteção Civil. 

Mais deliberou, submeter o mesmo à aprovação da Assembleia Municipal 

para efeitos de aprovação, dando-se cumprimento às disposições na alínea 

ccc), do n.º 1, do art.º 33.º, conjugado alínea o), do n.º 1, do art.º 25.º, ambos 

do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, alterada, e com a alínea a), 

do n.º 2, do art.º 3.º, do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro e suas 

posteriores alterações. - 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2023 

 

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

Vereadores José Albano e Teresa Cunha, aprovar que o Júri de recrutamento 

dos procedimentos concursais para cargos de direção intermédia de 2º grau 

passe a ter a seguinte composição: 

Presidente: Dr.ª Graça Isabel Henry Robbins, Diretora de Departamento de 

Administração Geral e Coordenação Jurídica do Município da Covilhã; 

Vogais efetivos: Dr.ª Patrícia Isabel de Matos Pinto, Chefe de Divisão de 

Cultura do Município da Covilhã e Eng.º Joaquim Manuel Louro Carrilho, 

Chefe de Divisão de Obras do Município da Covilhã; 

Vogais suplentes: Arq.º João de Jesus Martins Marujo, Chefe de Divisão de 

Planeamento, Equipamentos, Ambiente e Fundos Comunitários do Município 

de Pinhel e Eng.º Paulo Alexandre Saúde Mendonça, Chefe de Divisão de 

Infraestruturas, Vias, Obras Municipais do Município de Seia. 
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Mais deliberou, submeter o mesmo à apreciação e aprovação da Assembleia 

Municipal. - Procedimentos Concursais para Cargos de Direção 

Intermédia de 2.º Grau e Alteração da Composição do Respetivo Júri de 

Recrutamento 

 

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

Vereadores José Albano e Teresa Cunha, aprovar a abertura de 

procedimento concursal, na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas, a termo certo para: 

10 (dez) postos de trabalho de Técnico Superior; 

Tipo de vínculo: Contrato de trabalho em Funções Públicas por Tempo 

Determinado; 

Habilitações académicas exigidas: As definidas no artigo 86º da Lei Geral do 

trabalho em Funções Públicas; 

Descrição do posto de trabalho: Exercer as atividades inerentes à carreira e 

categoria de Técnico Superior, nos termos do anexo a que se refere o n.º 2, 

do artigo 88.º da LTFP; 

6 (seis) postos de trabalho de Assistente Técnico; 

Tipo de vínculo: Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo 

Determinado; 

Habilitações académicas exigidas: As definidas no artigo 86, º da Lei Geral do 

trabalho em Funções Públicas; 
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Descrição do posto de trabalho: Exercer as atividades inerentes à carreira e 

categoria de Assistente Técnico, nos termos do anexo a que se refere o n.º 2, 

do artigo 88.º, da LTFP; 

8 (oito) 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, Lei Geral do 

trabalho em Funções Públicas; 

Descrição dos postos de trabalho: Exercer as atividades inerentes à carreira e 

categoria de Assistente Operacional, nos termos do anexo a que se refere o 

n.º 2, alínea a) do artigo 88.º da LTFP. - Proposta de Abertura de 

Procedimentos Concursais Comuns, para Ocupação de Postos de 

Trabalho do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Celorico da Beira 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a denúncia do Protocolo de 

Colaboração e Cooperação entre o Município de Celorico da Beira e o 

Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira celebrado a 06/09/2017. - 

Denúncia do Protocolo de Colaboração entre o Município de Celorico da 

Beira e o Agrupamento de Escolas de Celorico da Beira 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a nomeação da Técnica 

Superior Engª. Gracinda Pinto, como Vogal representante do Município de 

Celorico da Beira para a Comissão de Segundas Avaliações de Prédios 

Urbanos. - Nomeação de um Vogal Art.º 76, N.º2 do CIMI 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 200€, 

à Freguesia da Ratoeira com o objetivo de apoiar na realização da festa em 

honra do Mártir São Sebastião. - Pedido de Apoio 

 

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

permitir a isenção do pagamento das mensalidades dos serviços de 

CAF/AAAF, assim como a remissão total da dívida existente. 

Mais deliberou, que seja efetuada uma revisão trimestral da situação. - 

Pedido de Isenção e Pagamento de Componentes de CAF e AAAF 

 

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

aprovar a pretensão do requerente, com o orçamento no valor de 1665,00€. - 

Construção de Rampa de Acessibilidade 

 

 -- 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 

2023. 

Mais deliberou que, nos termos do artigo 23.º do Regulamento Municipal de 

Publicidade e outras Utilizações do Espaço Público, a requerente deverá 

proceder ao pagamento das taxas de ocupação do espaço público, no valor 

total de 173,48€ no prazo de 15 dias úteis. 
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Deliberou, ainda, que o levantamento do Alvará de Licença de Ocupação do 

Espaço Público com Esplanada Aberta fica condicionado à entrega da cópia 

do contrato de seguro de responsabilidade civil. - Cafetaria Pastelaria Wine - 

Licenciamento de Esplanada Aberta com Estrado para o Ano 2023 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a intenção de indeferir o 

pedido do requerente, tendo o interessado 10 dias úteis para se pronunciar, 

conforme previsto nos pontos 1 e 2 do artigo n.º 121º e ponto 1 do artigo 122.º 

do CPA, sob pena de indeferimento do seu pedido, nos termos e com os 

fundamentos constantes da informação técnica apresentada. - Proposta de 

Indeferimento do Pedido de Autorização de Instalação de Espaço 

Coberto da Via Pública - Zé das Iscas, Rei dos Petiscos 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração da sinalização 

aprovada, devendo ser substituída pelo sinal C15 (estacionamento proibido), 

com painel adicional modelo 14 – “Exceto Cargas e Descargas” e painel 

adicional modelo 8b – “Máx 10 min”. - Alteração de Sinalização de Trânsito 

Aprovada em Reunião de Câmara, na Avenida da Corredoura junto à 

Clínica de Fisioterapia, em Celorico da Beira - Advantageffect - Centros 

de Fisioterapia Avançada 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão pretendida pelos 

requerentes. - Certidão de Compartes - Herdeiros de Armando Arelo 
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 -- Nos termos da informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a redução da largura da faixa, 10m, para cumprimento do descrito no 

parecer da CMDF. - Construção de um Armazém Agrícola - Aprovação do 

Projeto de Arquitetura - Redução da Largura da Faixa - Rui Humberto 

Oliveira Silva 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a atualização na Tabela de 

Taxas e Preços do Município, os novos preços a praticar pelo Solar do Queijo 

Serra da Estrela para o ano 2023. - Atualização da Tabela de Preços 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto da Ordem de 

Trabalhos, a fim de ser reanalisado. - Ocorrência - Queda de Árvores - 

Recusa de Pagamento dos Sinistros por parte da Seguradora 

 


