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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal de 25 de setembro de 2020 

 

 Submetido a votação a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com vinte votos a favor 

e onze abstenções, aprovar o ARD - Acordo de Regularização de Dívida com a Empresa 

“Águas do Vale do Tejo S.A” com as seguintes minutas: 

Minuta de ARD a celebrar em 2020; 

Minuta de Contrato de Penhor; 

Minuta do Contrato de Cessão; 

Minuta de Contrato de abertura de conta e constituição de depósito de caução, junto do IGCP; 

Minuta de carta a remeter ao IGCP nos termos do n.º 3, da cláusula 3ª; 

Minuta de notificação a remeter conjuntamente pela empresa e pelo BEI ao Município dando 

conhecimento da cessão dos créditos. - Acordo de Regularização de Dívida com a 

Empresa "Águas do Vale do Tejo S.A." 

 

 Submetido a votação a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a nomeação da 

empresa “Fonseca, Paiva, Carvalho & Associados SROC, Lda.”, para prestar serviços de Auditor 

Externo, no Município de Celorico da Beira, por um período de três anos. - Nomeação do Revisor 

Oficial de Contas/Auditor Externo 

 

 A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezassete votos a favor, quatro abstenções e 

onze votos contra, aprovar a proposta apresentada pela Câmara Municipal. - Proposta de Fixação da 

Taxa de IMI para 2020 

 

 A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezassete votos a favor, quatro abstenções e 

onze votos contra, aprovar a proposta apresentada pela Câmara Municipal. - Proposta de Fixação da 

Taxa de Derrama para 2021 

 

 A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com trinta e um votos a favor e uma abstenção, 

aprovar a proposta apresentada pela Câmara Municipal. - Proposta de Fixação da Taxa de Direitos 

de Passagem para 2021 
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 A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezassete votos a favor, quatro abstenções e 

onze votos contra, aprovar a participação variável de IRS para o ano económico de 2021, conforme 

proposto pela Câmara Municipal. - Proposta de Fixação da Participação Variável do IRS para 

2021 

 

 A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com trinta e um votos a favor e uma abstenção, retirar 

da Ordem de Trabalhos o Projeto de Regulamento Municipal de Remoção e Recolha de Veículos 

Abandonados no Concelho de Celorico da Beira, de forma a ser analisada a sua redação escrita. - 

Aprovação do Projeto de Regulamento Municipal de Remoção e Recolha de Veículos 

Abandonados no Concelho de Celorico da Beira 

 

 Submetido a votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a moção 

apresentada pela Plataforma P‘la Reposição das SCUTS A23 e A25, que reclama do Governo a 

suspensão do pagamento das portagens e o início do processo da sua abolição definitiva, a concretizar 

no decorrer da atual legislatura. - Aprovação da Moção pela Suspensão do Pagamento das 

Portagens A23 E A25, Proposta pela Plataforma P‘la Reposição das SCUTS A23 E A25 

 

 Submetida a votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão do 

Município à ANAM, com uma quota anual de mil euros. - Associação Nacional das Assembleias 

Municipais (ANAM) - Apreciação e Votação de Proposta de Adesão a esta Associação de Direito 

Privado 

 

 


