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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 20 de novembro de 2019 

 

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

a celebrar entre a Guarda Nacional Republicana e o Município de Celorico da Beira. - 

Protocolo de Cooperação - GNR - Programa de Teleassistência a Pessoas 

Vulneráveis 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar duas placas direcionais J3a, com a 

inscrição “Quinta das Pedreiras” na Rua Capitão Môr, na localidade de Celorico da 

Beira, nos termos propostos na informação técnica. - Colocação de Placas 

Direcionais, com a Indicação de Quinta das Pedreiras - António Carlos Marques 

Fonseca 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da caminhada inserida 

no II Festival do Azeite, no dia 08 de dezembro, solicitada pela Junta de Freguesia de 

Vale de Azares. - Pedido de Parecer - Caminhada Inserida no II Festival do Azeite 

em Vale de Azares - Junta de Freguesia de Vale de Azares 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a intenção da cassação do título do 

Alvará da Licença de Utilização, bem como proceder-se, no BdE, ao cancelamento 

do registo de um alojamento local, devendo ser facultado o prazo de 10 dias úteis 

para o requerente se pronunciar sobre o que achar por conveniente sob pena de 
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resolução do descrito, conforme previsto nos pontos 1 e 2 do artigo n.º 121º e ponto 1 

do artigo 122.º do CPA, nos termos da informação técnica apresentada. - 

Classificação do Empreendimento Turístico - Auto de Vistoria - Declaração de 

Cancelamento 

 

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

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

Certidão de Dispensa de Licença de Utilização - Carlos de Almeida Saraiva 

 

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

Câmara, datado de 08/11/2019, deferindo o requerido, nos termos da informação 

técnica. - Vem Requerer uma Certidão em como o Edifício está Dispensado de 

Alvará de Licença de Autorização de Utilização por Ter Sido Construído Antes 

de 1981 - Ratificação de Despacho - Herdeiros de José Berto 

 

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

Senhor Vereador Júlio Santos, anular a deliberação da reunião de Executivo, datada 

de 4 de setembro de 2019, por ter ocorrido um ato de omissão da formalidade 

essencial do procedimento da realização da ata de audiência, conforme consta no n.º 

1 do art.º 163 do CPA. - Alteração e Ampliação de uma Moradia - Aprovação do 

Projeto de Arquitetura - Fernanda Maria Salgado da Cruz Santos 

 


