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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 03 de julho de 2019 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão pretendida pelo requerente. - 

Emissão de Certidão - Carlos Alberto Pereira Carvalho 

 

 -- Sendo que a informação apresentada, refere que a edificação foi construída antes de 

1981, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a pretensão do requerente. - Vem 

Requerer uma Certidão em como o Edifício Está Dispensado de Autorização de 

Utilização, em Virtude de Ter Sido Construído Antes de 1981 - Herdeiros de 

Angelina Lopes Tavares 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao uso pretendido pelo 

requerente, desde que não ocorram obras sujeitas a controlo prévio, mais deve ter em 

consideração o cumprimento da restante legislação, que é afeta ao desenvolvimento da 

atividade, nomeadamente o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios 

– DL 224/2015 de 9 de outubro na sua atual redação, o acústico em edifícios – DL 

96/2008 de 9 de junho e o DL 9/2007 de 17 de janeiro, a caixa de retenção de gorduras, 

a exaustão de fumos. - Estabelecimento de Bebidas - Averbamento ao Uso - Manuel 

da Silva 

 

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

requerente, desde que não ocorram obras sujeitas a controlo prévio, mais deve ter em 
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consideração o cumprimento da restante legislação, que é afeta ao desenvolvimento da 

atividade, nomeadamente o regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios 

– DL 224/2015 de 9 de outubro na sua atual redação, o acústico em edifícios – DL 

96/2008 de 9 de junho e o DL 9/2007 de 17 de janeiro. - Construção de Lojas de 

Comércio - Averbamento ao Uso - António Lopes Cabral 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a certidão pretendida pela requerente. - 

Emissão de Certidão de Compartes - Gabriela Fernanda dos Santos Andrade 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 

Câmara datado de 25/06/2019, deferindo o requerido, nos termos da informação 

técnica. - Emissão de Certidão de Compartes - Ratificação de Despacho - 

Herdeiros de José Fernandes Cavaca 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o corte do arruamento designado por 

Rua do Soito, na Aldeia das Quintãs de Cima, freguesia de Linhares da Beira, para os 

dias 09, 10, 11 e 12 de agosto do corrente ano, entre as 20:00h e as 04:00h, para a 

realização das Festas da Nossa Senhora da Saúde, desde que seja sempre 

salvaguardada a possibilidade de circulação automóvel dos moradores, bem como, a 

circulação dos veículos prioritários. Devem os serviços administrativos, dar cumprimento 

aos formalismos constantes da informação técnica. - Autorização da Realização da 

Festa em Honra da Nossa Senhora da Saúde em Espaço Público, Corte de 

Trânsito e Cartaz Publicitário em Quintãs de Cima - Centro Recreativo Cultural 

Quintãs de Cima e de Baixo 
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 -- Para interesse concelhio, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o 

“IV Passeio de Bicicletas Pais, Filhos e Sobrinhos – Cadafaz 2019”, no dia 21 

de julho de 2019, das 09:00h às 15:00h. - IV Passeio de Bicicletas Pais, 

Filhos e Sobrinhos - Cadafaz 2019 - Associação de Solidariedade do 

Cadafaz 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à passagem deste 

evento pelo Concelho de Celorico da Beira. - Requer Parecer para a Realização de 

uma Romaria a Cavalo Nª Senhora da Ajuda - 4,5,6,7 julho de 2019 Malhada Sorda 

- Município de Almeida 

 

 --- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do Passeio de 

Motorizadas, no dia 14 de julho, solicitado pela Associação de Melhoramentos Cultural 

Recreativa e Desportiva da Velosa, tendo em conta o interesse da atividade para o 

Concelho. - Licenciamento para Passeio de Motorizadas - Associação de 

Melhoramentos Cultural Recreativa e Desportiva da Velosa 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da 

Câmara datado de 14/06/2019. - Classic Cars Tour - Pedido de Parecer - Ratificação 

de Despacho 

 


