
1 

 

 

 

 

RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 04 de setembro de 2019 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com três votos a favor, uma abstenção do Senhor 

Vereador José Albano e um voto contra do Senhor Vereador Júlio Santos, aprovar a 

6.ª Alteração ao Orçamento e GOP´s, referente ao ano de 2019. - 6ª Alteração ao 

Orçamento e GOP‘S 2019 

 

 --  A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do Senhor Vereador Júlio 

Santos, retirar este assunto da ordem de trabalhos, por forma a analisarem melhor o 

relatório em questão. - Relatório Final Relativo à Análise das Propostas 

Apresentadas ao Procedimento por Concurso Público para Adjudicação da 

Aquisição de "Fornecimento de Energia Elétrica em BT, BTN MT E BTE" 

 

 --  Sendo que a informação apresentada refere que a edificação terá sido construída 

antes de 1981, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a petição do 

requerente. - Requer Certidão de Dispensa de Alvará de Licença de Autorização 

de Utilização - Herdeiros de Adelino de Almeida Fernandes 

 

 --  A Câmara, nos termos da informação técnica, deliberou, por unanimidade, emitir a 

caducidade do processo 01/2019/3. - Alteração e Ampliação de uma Moradia - 

Aprovação do Projeto de Arquitetura - Fernanda Maria Salgado da Cruz Santos 
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 --  Nos termos da Lei, a Câmara deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e um 

voto contra do Senhor Vereador Júlio Santos, aprovar, o Projeto de Regulamento da 

Operação de Loteamento “Parque Industrial A25”. Mais deliberou, submeter este 

assunto à aprovação da Assembleia Municipal. - Aprovação do Projeto de 

Regulamento da Operação de Loteamento "Parque Industrial A25", da Câmara 

Municipal de Celorico da Beira 

 

 --  A Câmara deliberou, por maioria, com uma abstenção do Senhor Vereador Júlio 

Santos, emitir parecer favorável, para a passagem pelo Concelho de Celorico da 

Beira, do “Passeio de Motas Clássicas 50cc”, nos termos descritos na informação 

técnica, condicionado à apresentação dos pareceres do Parque Natural da Serra da 

Estrela e das Infraestruturas de Portugal, S.A.. - Manifestação Desportiva - Pedido 

de Parecer de Ocupação de Vias Públicas para a Realização de um "Passeio de 

Motas Clássicas 50cc" - Liga dos Amigos de Vila Soeiro do Chão 

 

 --  A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação de um sinal de trânsito 

H4 – Via Pública sem saída, na Rua Senhora-À-Nova, em Celorico da Beira. - 

Aprovação de um Sinal de Trânsito de Via Pública sem Saída, na Rua Senhora-

À-Nova, em Celorico da Beira 

 

 --  A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a colocação de um sinal direcional 

J1, com a simbologia de Aldeia Histórica, com fundo castanho e letras a branco, no 

entroncamento das Quintãs de Baixo. - Colocação de Placa Direcional de Trânsito 

- Virgílio Santos Bonifácio Ferreira 
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 --  Para interesse concelhio, a Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a 

Apresentação das Equipas das camadas Jovens do Celoricense, no dia quinze de 

setembro de dois mil e dezanove, pelas dezasseis horas, no Parque Carlos Amaral, 

condicionada à apresentação do parecer da GNR, antes da realização do evento. - 

Autorização para Realização da Apresentação das Equipas das Camadas 

Jovens do Celoricense no Parque Carlos Amaral - Sporting Clube Celoricense 

 

 --  . A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar o licenciamento da atividade 

denominada de “Campeonatos Nacionais de Distância Média e Estafetas 2019 – 

Celorico da Beira”, a realizar na zona florestal entre Fornotelheiro e Espinheiro, nos 

dias vinte e oito e vinte e nove de setembro de dois mil e dezanove, entre as oito 

horas e trinta minutos e as catorze horas, do dia vinte e oito de setembro, e entre as 

oito horas e trinta minutos e as doze horas e quarente e cinco minutos do dia vinte e 

nove de setembro. - Campeonatos Nacionais de Distância Média e Estafetas 2019 

- Celorico da Beira - Pedido de Licenciamento - Clube de Orientação de Viseu – 

Natura 

 

 --  Nos termos da informação, a Câmara deliberou, por unanimidade, notificar a pessoa 

mencionada em epígrafe, para proceder ao corte da vegetação e limpeza do espaço, 

no prazo de quinze dias. - Limpeza de Terreno – 2426 

 

 --  Nos termos da informação, a Câmara deliberou, por unanimidade, notificar a pessoa 

mencionada em epígrafe, para proceder ao corte da vegetação e limpeza do espaço, 

no prazo de quinze dias. - Limpeza de Terreno – 2428 
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 --  Nos termos da informação, a Câmara deliberou, por unanimidade, notificar a pessoa 

mencionada em epígrafe, para proceder ao corte da vegetação e limpeza do espaço, 

no prazo de quinze dias. - Limpeza de Terreno – 2581 

 

 


