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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 02 de fevereiro de 2022 

 

 --- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o protocolo de estágio curricular, 

Formação em Contexto de Trabalho, do curso Profissional de Técnico de Gestão de 

Equipamentos Informáticos (Nível IV), a celebrar entre a Escola Profissional de Trancoso 

e o Município de Celorico da Beira. - Protocolo de Estágio Curricular 

 

 --- A Câmara deliberou, por unanimidade, suportar o custo no valor de 169,95€, para a 

aquisição dos cadernos de atividades recentemente solicitados pelo Agrupamento de 

Escolas de Celorico da Beira. - Aquisição de Cadernos de Atividades 

 

 Nos termos e fundamentos constantes da informação técnica, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Plano de Sinalização Temporário para a execução da 1.ª fase da 

obra “Modernização da Linha da Beira Alta – Troço Celorico da Beira/Guarda”, pelo 

prazo de 10 meses. Mais deliberou, que devem os respetivos serviços administrativos 

desta Autarquia, informar a população em geral, através de avisos, com a antecedência 

mínima de três dias úteis do início das obras, bem como, informar a GNR local, 

Bombeiros Voluntários e Centro de Saúde. - Modernização da Linha da Beira Alta - 

Troço Celorico da Beira/Guarda - Plano de Sinalização Temporário 01 - N102 

Celorico da Beira 

 

 A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a intenção de indeferir o pedido do 

requerente, resultante do parecer desfavorável emitido pela ER-RAN.C, tendo o 
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interessado 10 dias úteis para se pronunciar, conforme previsto nos pontos 1 e 2 do 

artigo n.º 121º e ponto 1 do artigo 122.º do CPA, nos termos e com os fundamentos 

constantes da informação técnica apresentada. - Construção de uma Moradia 

Unifamiliar - Aprovação de Informação Prévia - Joaquim Francisco Clemente 

 

 --- Nos termos e com os fundamentos constantes da informação técnica, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a redução do afastamento do edifício para 10 m de 

distância às estremas da propriedade solicitada pelo requerente. - Vem Requerer a 

Redução do Afastamento do Edifício para 10 m de Distância às Estremas da 

Propriedade - Agrocarvalheda, Lda. 

 

 --- Nos termos e com os fundamentos constantes da informação técnica, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a redução do afastamento do edifício para 10 m de 

distância às estremas da propriedade solicitada pelo requerente. - Vem Requerer a 

Redução do Afastamento do Edifício para 10 m de Distância às Estremas da 

Propriedade - Casa Agrícola Pina Bernardo Lda. 

 


