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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária de Câmara de 09 de dezembro de 2022 

 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Senhores 

Vereadores José Albano e Teresa Cunha, aprovar a 10.ª Alteração ao 

Orçamento e GOP´s, referente ao ano de 2022. - 10ª Alteração ao 

ORÇAMENTO e GOP´s 2022 

 

 -- A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com duas 

abstenções dos Senhores Vereadores José Albano e Teresa Cunha, remeter 

o mesmo à Assembleia Municipal para conhecimento, conforme o disposto na 

alínea d), do n.º 2, do art.º 77.º, da Lei nº 73/2013, de 03 de setembro. - 

Relatório do Auditor Externo - 1º Semestre 2022 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento interno do 

Serviço de Atendimento de Acompanhamento Social. - Minuta de 

Regulamento Interno do Serviço de Atendimento de Acompanhamento 

Social 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, custear à comunidade Ucraniana 

acolhida no Concelho, as despesas de eletricidade, água e gás, até ao limite 
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anual de 2 500,00€, durante um ano, a contar da data da primeira chegada. - 

Acolhimento de Refugiados - Pagamento de Despesas de Gás, 

Eletricidade e Água 

 

 -- Nos termos da informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

permitir a isenção do pagamento das mensalidades do serviço de CAF, 

alimentação e transporte, por um período previsto de seis meses, até 

reavaliação da situação. - Isenção de Mensalidade - CAF, Alimentação, 

Transporte 

 

 -- 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 - Área 160 

Consumidor 2050 

 

 -- 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 
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a recuperação de custos. - Correção de Faturas Devido a Rotura - Área 160 

Consumidor 710 

 

 -- Nos termos da informação técnica, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

deferir a pretensão do requerente, devendo o mesmo proceder ao pagamento 

da taxa municipal em vigor no ano de 2023. - Pedido de Renovação de 

Cartão de Estacionamento de Residente para o Ano 2023 - José 

Alexandre Cardoso do Nacimento 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a colocação de um sinal H1a 

(estacionamento autorizado) com um painel adicional, modelo 14 – “CARGAS 

E DESCARGAS 3as E 5as e painel adicional modelo 8b – “MÁX 10 min”, a 

colocar no 1º estacionamento existente à direita junto à entrada do Centro de 

Fisioterapia, na Avenida da Corredoura, em Celorico da Beira. - Lugares de 

Estacionamento na Avenida da Corredoura Junto à Clínica de 

Fisioterapia, em Celorico da Beira - Advantageffect - Centros de 

Fisioterapia Avançada 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a intenção do indeferimento 

do requerido, nos termos da informação técnica. - Loteamento Urbano com 

Obras de Urbanização - Viabilidade de Construção - Paula Virgínia 

Peixoto de Faria 
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 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, emitir a caducidade do processo n.º 

01/2014/6, uma vez que já foi dado cumprimento ao CPA no que se refere à 

audiência prévia do interessado. - Construção de um Centro de Abate e 

Desmantelamento de Veículos - Declaração de Caducidade - Nuno 

Miguel Oliveira Saraiva 

 

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

Senhor Presidente da Câmara, datado de 23/11/2022. - Grande Prémio de 

Marcha - Ratificação de Despacho 

 

 -- A Câmara deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores 

Vereadores José Albano e Teresa Cunha, aprovar a presente proposta 

condicionada à emissão do parecer da ERSAR. 

Deliberou, ainda, aprovar a estrutura tarifária e o tarifário dos serviços de 

abastecimento de Águas Residuais e Gestão de Resíduos, condicionada ao 

parecer da ERSAR previsto no n.º 7, do art.º 21, da Lei n.º 73/2013, de 3 de 

setembro. 

Mais deliberou, aprovar a eliminação do capítulo relativo às taxas dos 

serviços de abastecimento público previsto no Regulamento de Taxas do 

Município e remetê-lo à Assembleia Municipal para aprovação, por forma a 

não conflituar com o tarifário dos serviços auxiliares para 2023. - Tarifário 

para o Ano 2023 dos Serviços de Abastecimento de Água, Saneamento 

de Águas Residuais e Gestão de Serviços Urbanos 
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 -- A Câmara deliberou, por maioria, com dois votos contra dos Senhores 

Vereadores José Albano e Teresa Cunha, aprovar a proposta das reduções e 

isenções associadas aos tarifários sociais e remeter a mesma à Assembleia 

Municipal. - Adesão ao Regime de Tarifa Social Previsto no Decreto-Lei 

n.º 147/2017, de 5 de Dezembro (Regime da Tarifa Social Relativa à 

Prestação dos Serviços de Águas) 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio financeiro no valor de 

10 000€ à Comissão Fabriqueira de Vide Entre Vinhas, repartido em tranches 

de 5 000€, sendo a primeira em dezembro do ano corrente e a segunda em 

janeiro de 2023. - Aprovação de Apoio Financeiro 

 

 -- A Câmara deliberou, por unanimidade, proceder ao pagamento do prejuízo 

causado no veículo automóvel, propriedade da Senhora Maria de Fátima 

Carvalhal Filipe Martins, no montante de 159,52€, diretamente à lesada, 

conforme orçamento apresentado. - Pedido de Indemnização 

 


