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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 17 abril de 2019 

 

 A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e dois votos contra 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, aprovar os 

documentos de prestação de contas, referentes ao ano financeiro de 2018. 

Mais deliberou, submeter à apreciação e votação da Assembleia Municipal, 

para cumprimento do estipulado na alínea l), do n.º 2, do artigo 25.º, da Lei 

n.º 75/2013, de 12/9, os documentos de prestação de contas relativos ao ano 

de 2018. - Prestação de Contas 2018. 

 A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção 

do Senhor Vereador José Albano, 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. - Revisão ao 

Orçamento e Gop´S 2019.  

  A Câmara deliberou, por unanimidade, que os partidos políticos comuniquem 

à Câmara Municipal os locais onde pretendem colocar a sua publicidade de 

campanha eleitoral e que tipo de meio publicitário pretendem usar. - Espaços 

Públicos Disponibilizados para as Campanhas Eleitorais a Ocorrer no 

Ano 2019 (Eleições Europeias e Legislativas). 
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 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação do espaço 

público e colocação de palcos móveis, desde que licenciados como tal. Mais 

foi deliberado, autorizar os cortes de trânsito solicitados, para a realização 

das festas de São Pedro, devendo o troço da Rua Sacadura Cabral, entre o 

entroncamento da Rua Barroco D’El Rei e o entroncamento da Rua 25 de 

abril, ser encerrado só a partir das 19h, necessitando para o efeito que os 

serviços administrativos comuniquem o corte de trânsito à população, através 

de avisos, bem como, aos Bombeiros Voluntários, GNR local e Centro de 

Saúde. - Pedido de Ocupação do Espaço Público e Corte de Estradas 

para a Realização das Festas de São Pedro 2019 - Grupo Cultural dos 

Amigos de São Pedro. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da 1.ª Etapa da 

Taça de Portugal de Enduro BTT, em espaço público, que pretende levar a 

efeito com a Federação Portuguesa de Ciclismo, no próximo dia 27 e 28 de 

abril de 2019, entre as 09:00h e as 00:00h do dia 27 de abril (secretariado, 

treinos livres, música ao vivo) e entre as 7:00h e as 16:30h, no dia 28 de abril 

(competição), ficando a requerente condicionada a esclarecer se o evento 

decorre na sua totalidade no Concelho de Celorico da Beira e à entrega da 

respetiva documentação até ao último dia útil antes do evento. - 1ª Etapa da 

Taça de Portugal de Enduro BTT. - Associação de Solidariedade de 

Cadafaz. 

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

aprovar a planta apresentada como sinalização proposta. - Alteração de 
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Trânsito para Sentido Único na da Corredoura, em Celorico da Beira, 

desde o Entroncamento da Rua Conde Ferreira até à Rua da Escola. 

  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a planta de sinalização de 

trânsito apresentada, com o sinal B1 – Cedência de passagem e Sinal B2 – 

STOP, nos termos descritos na informação técnica. - Aprovação de 

Sinalização de Trânsito na Localidade de Mogadouro, Freguesia de 

Mesquitela. 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a planta de sinalização 

apresentada, nos termos descritos na informação técnica. - Aprovação de 

Sinalização de Trânsito na Localidade de Mesquitela. 

  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a planta de sinalização de 

trânsito apresentada, com o sinal B8 – Cruzamento com via sem prioridade, 

nos termos descritos na informação técnica. - Aprovação de Sinalização de 

Trânsito Fora da Localidade, na Freguesia de Mesquitela. 

  A Câmara deliberou, por unanimidade, que o Partido Social Democrata 

implante no talude esquerdo da A25 as suas estruturas de propaganda 

política, sujeita aos condicionalismos da Lei e com conhecimento às 

Infraestruturas de Portugal S.A. - Implantação de Estrutura de Propaganda 

Política. - Partido Social Democrata - José Silvano (Secretário Geral do 

PSD). 

 A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor e dois votos contra 

dos Senhores Vereadores José Albano e Júlio Santos, aprovar o Projeto de 
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Regulamento da operação de loteamento do “Parque Industrial A25”, a fim de 

ser submetido a discussão pública. - Projeto de Regulamento da Operação 

de Loteamento "Parque Industrial A25", da Câmara Municipal de 

Celorico Da Beira 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao uso pretendida 

pela requerente, desde que não ocorram obras sujeitas a controlo prévio.  - 

Restauração da Habitação - Alteração ao Uso. - Júlia Maria Mendes 

Santos 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o indeferimento à pretensão 

do requerente, bem como, que o mesmo seja notificado para a reposição da 

Legalidade urbanística de acordo com os art.ºs 102.º e 102.º-A do DL 

n.º136/2014 de 9 de setembro, no prazo de 30 dias, sob pena de a Câmara 

Municipal poder proceder nos termos do n.º 8 do art.º 102.º-A do mesmo 

Diploma Legal. - Imóvel 93386 - Certidão Camarária. - Millennium BCP - 

Banco Comercial Português S.A. 

  Sendo que a informação apresentada, refere que a edificação foi construída 

antes de 1981, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão 

dos requerentes. - Vem Requerer uma Certidão em Como o Edifício Está 

Dispensado de Autorização de Utilização. - Herdeiros de Eduardo 

Bartolomeu. 

  Sendo que a informação apresentada, refere que a edificação foi construída 

antes de 1981, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão 
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dos requerentes. - Requer Certidão de Dispensa de Licença de Utilização 

- Herdeiros de António dos Santos Paiva. 

 A Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e um voto contra 

do Senhor Vereador José Albano, aprovar a redação da Cláusula 2ª, 

constante na proposta apresentada. - Alteração Contratual. 


