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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal de 30 de setembro de 2022 

 

 -- Submetido a votação, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta 

do novo acordo de regularização de pagamento da dívida entre o Município de Celorico da 

Beira e a empresa “Águas do Vale do Tejo S.A.. - Aprovação do Novo Acordo de 

Regularização de Dívida com a Empresa "Águas do Vale do Tejo S.A" 

 

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

o pedido de autorização da contratação do processo de Leasing para a aquisição de viatura 

elétrica, no valor de 25.310,56€ + IVA, relativo ao procedimento de consulta prévia 

mencionado na informação interna com registo interno nº 16691, 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. - Aprovação de Leasing para Aquisição de 

Viatura Elétrica Renault Kangoo E Tech Electric 

 

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

votos a favor e onze abstenções, aprovar a proposta apresentada pela Câmara Municipal. - 

Aprovação da Proposta de Fixação da Taxa de IMI para 2022 
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 -- Submetido o assunto a votação, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com vinte 

votos a favor, dez abstenções e um voto contra, aprovar a proposta apresentada pela 

Câmara Municipal. - Aprovação da Proposta de Fixação da Taxa de Derrama para 2023 

 

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

votos a favor e onze abstenções, aprovar a participação variável de IRS para o ano 

económico de 2023, conforme proposto pela Câmara Municipal. - Aprovação da Proposta 

de Fixação da Participação Variável do IRS para 2023 

 

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

votos a favor e uma abstenção, aprovar a proposta apresentada pela Câmara Municipal. - 

Aprovação da Proposta de Fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem para 

2023 

 


