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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 06 de outubro de 2022 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação de três placas N1a 

(início de localidade de Carvalheda). 

Mais deliberou que as placas deverão ser adquiridas à firma SNSV pelo valor total 

de 287,27€ + IVA. - Placas para a Aldeia de Carvalheda - Junta de Freguesia de 

Mesquitela 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho exarado pela Senhora 

Vice-Presidente da Câmara, datado de 23/09/2022, onde consta “Deferido nos 

termos da informação técnica.” - Empreitada: "Alteração e Ampliação do Parque 

Industrial de Celorico da Beira" 

Aprovação do Plano de Segurança e Saúde 

Aprovação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e 

Demolição - Ratificação de Despacho 

 

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

Vereador da Câmara, datado de 29/09/2022, onde consta “Deferido nos termos da 

informação técnica”. - Certidão de Dispensa de Licença de Utilização - 

Ratificação de Despacho - José Augusto Rodrigues Cabral 

 

 -- 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 permitirá a recuperação de custos. - Correção de Faturas 

Devido a Rotura 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no valor de 21 000€, à 

União de Freguesias de Rapa e Cadafaz, para fazer face às despesas referentes à 

reabilitação de imóvel para espaço multiusos. - Aprovação de Apoio Financeiro 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, autorizar a ocupação e o corte da via pública, 

nos dias 13, 14, 15 e 16 de outubro para o espetáculo do Festival Cultural Serra da 

Estrela “A Lenda” e do Festival do Borrego Serra da Estrela DOP 2022. Devem os 

serviços administrativos dar cumprimento aos formalismos constantes da informação 

técnica. - Pedido de Autorização de Realização dos Eventos Fcse "A Lenda" e 

Festival do Borrego 2022 

 


