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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 06 de abril de 2022 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 3ª Alteração ao Orçamento e 

GOP´s, referente ao ano de 2022. - 3.ª Alteração ao Orçamento e GOP´s 

2022 

 

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

deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta Sistema de Teleassistência e 

Monitorização eGuard, apresentada pela Agência de Desenvolvimento para a 

Sociedade da Informação e do Conhecimento – ADSI, a concretizar entre 01-

03-2022 e 29-02-2024. - Proposta EGUARD, - ADSI, Sistema de 

Teleassistência e Monitorização - Município de Celorico da Beira 

 

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

Parceria no âmbito do projeto (S)Em Retaguarda, dirigido a cuidadores 

informais de pessoas em condição de dependência, a estabelecer entre a 

Câmara Municipal de Celorico da Beira e a Associação de Promoção Social, 

Recreativa, Desportiva e Humanitária de Maceira. - Apreciação de Proposta 

de Protocolo (S)EM Retaguarda - Dirigido a Cuidadores Informais 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de 

Cooperação a celebrar entre o Município de Celorico da Beira e o Instituto 

Nacional para a Reabilitação, I.P., (INR,IP). - Apresentação de Proposta de 

Protocolo - Balcão para a Inclusão com as Autarquias 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar que a tarifa de água possa ser 

calculada recorrendo a critérios de estimativa de consumos conforme previsto 

no art.º 37º e 38º do Regulamento Municipal. 

Deliberou ainda que, ao volume de água remanescente, que se presume 

imputável à rotura, poderá aplicar-se a tarifa do segundo escalão, que permite 

a recuperação de custos. - Correção de Faturas Devido a Rotura 

 

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

deste evento pelo Concelho de Celorico da Beira. - 500 Milhas ACP - 

Automóvel Clube de Portugal – Clássicos 

 

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

Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a realização da 3.ª Etapa da 

Taça de Portugal de Enduro BTT, que pretendem levar a efeito nos próximos 

dias 23 e 24 de abril de 2022, condicionada à entrega da documentação em 

falta. - 3ª Etapa da Taça de Portugal de Enduro BTT 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, retirar este assunto da Ordem de 

Trabalhos, para ser analisada a colocação de uma placa de identificação de 
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Casas do Soeiro, em virtude da entrada em vigor da 1ª Alteração do Plano 

Diretor Municipal (PDM). - Sinais de Estrada - Freguesia de Casas do 

Soeiro 

 

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

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de licença especial de 

ruído, de acordo com o descrito no ponto 1 do art.º 15.º do DL 9/2007, de 17 

de janeiro. - Modernização da Linha da Beira Alta - Subtroço Celorico da 

Beira/Guarda: Licença Especial de Ruído - Conduril - Engenharia, S.A. 

 

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

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a intenção de indeferir a 

pretensão da requerente, promovendo-se a audiência prévia, tendo a 

interessada 10 dias para se pronunciar, conforme previsto no art.º 122.º do 

CPA, sob pena de ser proposta a declaração de caducidade da licença. - 

Reconstrução, Alteração e Ampliação de um Edifício de Habitação 

(Prorrogação da Licença de Construção) - Maria de Jesus Nunes Mendes 

Relvas 

 

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

Solicita o Requerente o Apoio Técnico para Elaboração de Projetos, para 

Legalização de um Ovil e Arrumos Agrícolas - Sérgio Eduardo Nunes 

Sequeira 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a integração na Comissão de 

Cogestão do Parque Natural da Serra da Estrela das seguintes entidades: 

Representante de instituições de ensino superior (alínea c) do nº 1 do art.º 7 

do Decreto-Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto) – Instituto Politécnico da 

Guarda; 

Representantes de outras entidades (alínea e) do n.º 1 do art.º 7.º do Decreto-

Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto): 

Associação GeoparK Estrela; 

Associação do Agrupamento de Baldios da Serra da Estrela Norte; 

Entidade Regional de Turismo do Centro. - Proposta para Integração de 

Entidades na Comissão de Cogestão do PNSE (Parque Natural da Serra 

da Estrela) 

 

 -- A Câmara tomou conhecimento e deliberou remeter o mesmo à Assembleia 

Municipal para conhecimento. - Transferência de Competências no 

Domínio da Educação 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio à Junta de 

Freguesia de Casas do Soeiro, no valor de 4 000€, para a construção de 300 

metros de valeta em betão, em forma de V, na Rua Dr. Olegário Lourenço da 

Silva (Cemitério). - Proposta de Aprovação de Subsídio 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 4 

000€, ao Centro de Artes Marciais da Guarda, para fazer face às 
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necessidades e dificuldades sentidas pela Escola de Karaté de Celorico da 

Beira. - Atribuição de Subsídio 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 200€, 

à Comissão da Fábrica da Igreja Paroquial de Vale de Azares, com o objetivo 

de apoiar na realização da festa de Nossa Senhora de Azares. - Proposta de 

Apoio Financeiro 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pelo 

Senhor Presidente da Câmara, datado de 01/04/2022, onde consta “Deferido 

pela urgência. A reunião de Executivo para ratificação.” – Pedido de 

Autorização para Realização de Caminhada e Corte da Via Pública - 

Ratificação de Despacho 

 

 -- A Câmara tomou conhecimento e deliberou remeter o mesmo à Assembleia 

Municipal para deliberação, conforme o disposto no email. - Envio do Plano 

de Ação para a Energia Sustentável e Clima (PAESC) - Versão Final - 

Aldeia Histórica de Linhares da Beira 

 


