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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 22 de setembro de 2021 

 

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

Câmara, datado de 10/09/2021. - 9ª Alteração ao Orçamento e GOP´S 2021 - Ratificação 

de Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio monetário no valor de 1562,91€ à 

família em causa, para pagamento de alguns bens essenciais. 

Mais deliberou, ceder o apartamento de tipologia T2, à família identificada na informação 

técnica, mediante a celebração de um contrato de arrendamento, nos termos propostos. - 

Cedência de Habitação - Situação de Emergência - Ester de Jesus da Glória Fonseca 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ceder a habitação de tipologia T4, à família 

identificada na informação técnica, mediante a celebração de um contrato de arrendamento, 

nos termos propostos. - Cedência de Habitação Social - Susana Maria de Almeida 

Custódio 

 

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

Câmara, datado de 10/09/2021, nos termos legalmente devidos: 

A Câmara aceita as conclusões do relatório fitossanitário da UTAD, anexo à deliberação e 

determina a intervenção de pessoal especializado para o abate aí recomendado quanto a 

seis espécies e que se proceda mediante intervenção de pessoal especializado às podas aí 

igualmente referidas, determinando-se a realização imediata dos atos para tal necessários e 

tidos por convenientes. - Pronúncia do Município a Douto Despacho Judicial Proferido 
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nos Autos de Intimação para Defesa de Direitos Liberdades e Garantias que Corre 

Termos sob o N.º 237/21.9BEVIS, da Unidade Orgânica 1, do Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Viseu, em que é Autor/Requerente Dr. Rui Miguel Azevedo Carvalho Castro 

Martins e Réu/Requerido o Município de Celorico da Beira - Ratificação de Despacho 

 

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

Câmara, datado de 02/09/2021. - Protocolo de Estágio Curricular - Ratificação de 

Despacho 

 

 -- Nos termos da informação, a Câmara deliberou, por unanimidade, notificar o proprietário do 

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

no prazo de 15 dias para o efeito. - Limpeza de Imóvel 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a não caducidade do procedimento de 

revisão do PDM e manter o prazo de elaboração da revisão até 14/12/2021, e que seja 

efetuada a publicação em Diário da República da Declaração/Justificação de Não 

Caducidade do procedimento. - Declaração de não Caducidade do Procedimento de 

Revisão do Plano Diretor Municipal - Aprovação e Publicação em Diário da República 

 

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

Câmara, datado de 30/08/2021. - Minuta do Contrato da Empreitada da Obra 

"Requalificação do Largo da Corredoura" - Ratificação de Despacho 

 

 -- Nos termos do disposto no decreto – Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e 

republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

aprovar a presente proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Linhares da 

Beira. 
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Mais deliberou, aprovar a Operação de Reabilitação Urbana (ORU) sistemática através do 

respetivo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU). 

Deliberou ainda, submeter a consulta pública o Projeto da Operação de Reabilitação 

Urbana, nos termos previstos no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 

(RJIGT), aprovado pelo Decreto-lei n.º 380/99, de 22 de setembro na sua atual redação, 

para os Planos de Pormenor e que o mesmo ocorra durante 30 dias a contar do dia seguinte 

ao da publicação do aviso, na 2.ª série do Diário da República. - Elaboração de Operação 

de Reabilitação Urbana (ORU) Sistemática para a Área de Reabilitação Urbana (ARU) 

de Linhares da Beira 

 

 -- 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 - Verónica 

Dias 

 

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

Câmara, deferindo o requerido, nos termos da informação técnica. - Vem Requerer a 

Emissão de uma Certidão em como o Edifício está Dispensado de Alvará de Licença 

de Autorização de Utilização - Ratificação de Despacho - Maria Manuela Antunes, 

Helena Margarida Antunes e Carlos Manuel Sabino Antunes 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a Carta Educativa do Município de Celorico 

da Beira. Deliberou ainda, submetê-la à apreciação e votação da Assembleia Municipal. - 

Carta Educativa 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do protocolo de colaboração 

entre o Município de Celorico da Beira e a Associação Distrito Rotário 1970 – Delegação do 

Club Rotary de Celorico da Beira, relativo à cedência do arrumo identificado pela fração U-
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1175-I a título de empréstimo, localizado na Rua Padre Manuel Francisco Cardoso, no 

bairro de Santa Luzia em Celorico da Beira. - Protocolo de Colaboração - Cedência de 

Sede para o Rotary Club Celorico da Beira 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do protocolo de colaboração 

entre o Município de Celorico da Beira e a Associação de Basquetebol da Guarda relativo à 

cedência do Pavilhão Gimnodesportivo. - Minuta de Protocolo de Colaboração - Centro 

de Formação das Seleções Distritais de Basquetebol 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no valor de 1.500€ à 

Comissão Fabriqueira da Igreja de São Pedro, de forma a contribuir para a reparação do 

telhado da Igreja. - Proposta de Aprovação de Subsídio - Comissão Fabriqueira da 

Igreja de São Pedro 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com um voto contra do Senhor Vereador António Silva, 

conceder um subsídio no valor de 5000€ à Junta de Freguesia de Minhocal, de forma a 

contribuir para a requalificação dos tanques públicos. - Proposta de Aprovação de 

Subsídio - Junta de Freguesia de Minhocal 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no valor de 1000€, à 

Comissão da Igreja da Velosa, de forma a contribuir para a restauração da Capela de Santa 

Ana. - Proposta de Aprovação de Subsídio - Comissão da Igreja da Velosa 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no valor de 10,000€, à 

Comissão da Igreja de Aldeia Rica, de forma a contribuir para a obra da Capela Mortuária. - 

Proposta de Aprovação de Subsídio - Comissão da Igreja de Aldeia Rica 

 



5 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no valor de 17.500€, à União 

de Freguesias de Açores e Velosa, de forma a contribuir para a construção de um bar para 

o Largo de Açores. - Proposta de Aprovação de Subsídio - União das Freguesias de 

Açores e Velosa 

 

A Câmara deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação do dia 01/09/2021, relativa ao 

assunto identificado em epígrafe. Mais deliberou aprovar a atribuição do apoio financeiro no 

valor de 10.000€ (dez mil euros) à Junta de Freguesia do Fornotelheiro. - Pedido de Apoio 

- Junta de Freguesia de Fornotelheiro 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aceitar o acordo de cedência de parcela de terreno 

para domínio público municipal, com a área de 1340m2, a retirar do prédio rústico, sito em 

Gadanha, inscrito na matriz predial rústica da Freguesia de Fornotelheiro, sob o art.º 1072. 

Mais deliberou autorizar a realização da despesa da construção do muro derrubado e 

transposto para o novo limite da propriedade no valor de 8.034,00€. 

Deliberou ainda submeter este assunto para conhecimento da Assembleia Municipal. - 

Alargamento Caminho Antigo de Casas do Rio 

 


