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E D I T A L 

 

--- ENG.º MANUEL JOAQUIM SILVA VALÉRIO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SOUSEL:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Ao abrigo do disposto no artigo 56º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

FAZ PÚBLICO QUE, a Câmara Municipal na sua Reunião Ordinária Pública realizada no dia 

28 de abril de 2021, tomou as seguintes deliberações:----------------------------------------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

ORDEM DO DIA 

 

PONTO UM 

 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, a ata n.º 8 da Reunião 

Ordinária de 14 de abril de 2021;--------------------------------------------------------------------------- 

 

2. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, a ata n.º 9 da Reunião 

Extraordinária de 15 de abril de 2021;--------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO DOIS 

 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, nos termos da alínea u) do 

n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um 

apoio no valor de 13.000,00€ à União Desportiva do Concelho de Sousel, para aquisição 

de uma viatura destinada ao transporte dos atletas, equivalendo a um apoio nos termos 

da Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto, que regula a obrigatoriedade de publicitação e 

reporte de informação sobre os apoios concedidos a particulares.-------------------------------- 
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2. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, nos termos da alínea u) do 

n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a atribuição de um 

apoio no valor de 41.500,00€ à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Sousel, para aquisição de uma Ambulância do tipo A2.------------------------------------------------ 

 

PONTO TRÊS 

 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, na sequência de 

requerimento apresentado por munícipe, o pagamento das faturas de água n.º 6969 e 

10048/2021, no valor de 46,08€, em 4 prestações mensais, devendo a primeira prestação 

ser paga até dia 31 de maio de 2021.----------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO QUATRO 

 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, designar, nos termos do n.º 1 

do artigo 290º-A do CCP, Técnico Superior desta Câmara Municipal, para Gestor do 

Contrato da empreitada de “Execução de coletor de águas residuais na Rua dos Açougues 

– Sousel”, com a função de acompanhar permanentemente a execução da mesma.--------- 

 

2. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, designar, nos termos do n.º 2 

do artigo 344º do CCP, Técnico Superior desta Câmara Municipal, para Diretor de 

Fiscalização da empreitada de “Execução de coletor de águas residuais na Rua dos 

Açougues – Sousel”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO CINCO 

--- Retirado da Ordem do Dia.-------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO SEIS  

 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, nos termos da alínea u) do 

n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, protocolo entre o 

Município de Sousel e a “Era Uma Voz”, Associação Cultural e Recreativa, para promoção 

de atividades de interesse municipal de natureza social e cultural.-------------------------------- 

 

2. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, nos termos da alínea u) do 

n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 1ª adenda ao 

protocolo de parceria entre o Município de Sousel e a Comissão de Melhoramentos do 

Concelho de Sousel para promoção do desenvolvimento e integração adequada de 

indivíduos com deficiência.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, protocolo entre os 

Municípios de Marvão, Alter do Chão, Avis, Campo Maior, Ponte de Sor e Sousel, para 

implementação de uma comunidade de energia renovável na sub-região do Alto Alentejo, 

que tem por objetivo identificar o consórcio criado para a elaboração e submissão de uma 

candidatura à 2ª call da EUCF – European City Facility, uma iniciativa europeia que visa 

apoiar os municípios, autoridades locais e os seus agrupamentos em toda a Europa a 

desenvolver conceitos de investimento para promover investimentos em energia 

sustentável.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO SETE 

 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, nos termos da alínea gg) do 

n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a cedência de 

transporte ao Agrupamento de Escolas de Sousel, para turmas do 10º e 11º anos de 

Desporto do Curso Profissional, se deslocarem a Avis, nos próximos dias 30 de abril e 7 e 

14 de maio, com despesas a cargo do agrupamento.-------------------------------------------------- 

 

PONTO OITO  

 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, ao abrigo da alínea j) do n.º 1 

do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aceitar a doação de 64,8 

m2 do prédio rústico denominado Courela do Monte das Eleições, situado na freguesia de 

Santo Amaro, concelho de Sousel, para integrar o domínio público municipal.----------------- 

 

PONTO NOVE 

 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, nos termos previstos nos 

artigos 3º e 7º do Regulamento para a Criação da Tarifa Social do Consumo Doméstico de 

Água, a atribuição da referida tarifa social aos requerentes constantes da proposta n.º 

153/2021 e que se enquadram nos critérios previstos nos referidos artigos do 

Regulamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO DEZ  

 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, nos termos do n.º 3 do artigo 

35º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal datado de 21 de abril de 2021, através do qual foi 

determinada a oferta de livros no âmbito da iniciativa “Uma Rosa por um Livro”;------------- 

 

PONTO ONZE 

 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, nos termos das alíneas e) e 

ee) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a isenção do 

pagamento de preços no Museu dos Cristos de Sousel até 31 de dezembro de 2021.--------- 

 

 

 

Sousel, 29 de abril de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal 

 
 

 
Eng.º Manuel Joaquim Silva Valério 


