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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal de 25 de fevereiro de 2022 

 

 -- Submetida a votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com vinte e três 

votos a favor, duas abstenções e oito votos contra, aprovar o Mapa de Fluxos de Caixa 

de 2021, bem como a 1.ª Revisão ao Orçamento e GOP’s do ano 2022. - 1ª Revisão ao 

Orçamento e GOP‘s 2022 

 

 --  Submetida a votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com vinte e dois 

votos a favor e onze abstenções, aprovar a 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2022. - 

1ª Alteração ao Mapa de Pessoal de 2022 

 

 --  Submetido o assunto a votação, a Assembleia Municipal deliberou aprovar, por 

unanimidade, os subsídios a atribuir pelo Município de Celorico da Beira, para a 

prossecução das atribuições e competências próprias das Freguesias e objeto da minuta 

de protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal e as Freguesias do Concelho de 

Celorico da Beira. - Aprovação de Subsídios e Minuta de Protocolo a Celebrar com 

as Freguesias do Concelho de Celorico da Beira 

 

 --  Submetido o assunto a votação, a Assembleia Municipal deliberou aprovar, por 

unanimidade, as propostas do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) da 

respetiva Operação de Reabilitação Urbana (ORU) sistemática da Área de Reabilitação 

Urbana (ARU) de Linhares da Beira. - Aprovação da Delimitação da Área de 
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Reabilitação Urbana (ARU) e da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) 

Sistemática Sustentada pelo Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) 

 

 --  Submetido o assunto a votação, a Assembleia Municipal deliberou aprovar, por 

unanimidade, a Formalização do Processo Pacto de Autarcas/Aldeias Históricas de 

Portugal. - Formalização do Processo Pacto de Autarcas/Aldeias Históricas de 

Portugal 

 

 -- Submetido o assunto a votação, a Assembleia Municipal deliberou aprovar, por maioria, 

com vinte e dois votos a favor, três abstenções e oito votos contra, o pedido de 

autorização da contratualização do processo de Leasing para a aquisição de uma viatura 

elétrica Renault Kangoo de cinco lugares e uma viatura elétrica ZOE 50, no valor de 

46.537,42€ + IVA, relativo ao procedimento de contratação ao abrigo do acordo quadro 

de fornecimento de veículos automóveis ecológicos (elétricos, Plug in e híbridos) – 

AQ/01/2017, nos termos do nº1 do art.º 49º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, e da 

alínea f) do nº 1 do art.º 25º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, ambos na 

sua atual redação. 

Mais deliberou aprovar o pedido de autorização prévia para a assunção dos 

compromissos plurianuais afetos ao contrato de leasing, nos termos da alínea c) do nº 6 

da Lei nº 50/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação e da alínea b) do nº 1 do art.º 

22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, na sua atual redação. - Leasing para a 

Aquisição de Viaturas Elétricas (40013494123) 

 

 -- Submetido o assunto a votação, a Assembleia Municipal deliberou aprovar, por maioria, 

com vinte e dois votos a favor, três abstenções e oito votos contra, o pedido de 

autorização da contratação do processo de Leasing para a aquisição de duas viaturas 

elétricas ZOE 50, no valor de 46.124,96€ + IVA, relativo ao procedimento de contratação 
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ao abrigo do acordo quadro para aquisição de veículos ecológicos de limpeza urbana 

AQ/08/2017, nos termos do nº1 do art.º 49º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, e da 

alínea f) do nº 1 do art.º 25º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, ambos na 

sua atual redação. 

Mais deliberou aprovar o pedido de autorização prévia para a assunção dos 

compromissos plurianuais afetos ao contrato de leasing, nos termos da alínea c) do nº 6 

da Lei nº 50/2012, de 21 de fevereiro, na sua atual redação e da alínea b) do nº 1 do art.º 

22º do Decreto-Lei nº 197/99, de 8 de junho, na sua atual redação. - Leasing para a 

Aquisição das Viaturas Elétricas (053.44.000115-3) 

 

 --  Submetido o assunto a votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 

prorrogar até 01 de janeiro de 2023 a transferência das competências para a Autarquia 

no domínio da Ação Social, bem como que esta deliberação seja comunicada à Direção 

Geral das Autarquias Locais, até 14 de março de 2022. - Proposta de Prorrogação do 

Prazo de Transferência de Competências no Domínio da Ação Social, por se 

Manter o Entendimento de que não Estão Reunidas as Condições Necessárias para 

o seu Exercício 

 


