
 

 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SOUSEL 

 

E D I T A L 
 
 
 
------ ARTUR RYDER TORRES PEREIRA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

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

------ FAZ SABER – nos termos do disposto no artigo 56º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

Setembro, que, na sua Sessão Ordinária realizada em 30 de Setembro de 2015, a 

Assembleia Municipal:-------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Aprovou a abertura de procedimento concursal comum para recrutamento por contrato 

de trabalho por tempo determinado – contrato de trabalho a termo resolutivo certo de um 

posto de trabalho, inserido na Divisão Administrativa, Financeira e de Recursos, com funções 

inerentes a Assistente Operacional – Educação. ------------------------------------------------------- 

------ Aprovou a abertura de procedimento concursal comum para recrutamento por contrato 

de trabalho por tempo determinado – contrato de trabalho a termo resolutivo certo de um 

posto de trabalho, inserido na Divisão Administrativa, Financeira e de Recursos, com funções 

inerentes a Assistente Técnico – Educação. ------------------------------------------------------------ 

------ Aprovou abertura de procedimento concursal comum para recrutamento por contrato 

de trabalho por tempo determinável – contrato de trabalho a termo resolutivo incerto de um 

posto de trabalho, inserido na Divisão de Águas, Saneamento, Resíduos e Obras Municipais e 

de Recursos, com funções inerentes a Assistente Operacional – Sapador Florestal. ------------- 

------ Aprovou a 4ª alteração ao Mapa de Pessoal. ---------------------------------------------------- 

------ Aprovou o Regulamento Geral de Preços do Município. --------------------------------------- 

------ Aprovou a abertura do procedimento do Código Regulamentar Municipal. ----------------- 

------ Aprovou a participação no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal no Concelho 

de Sousel. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------ Aprovou a Taxa de Derrama. ---------------------------------------------------------------------- 

------ Aprovou o Imposto Municipal sobre Imoveis. --------------------------------------------------- 

------ Aprovou a Taxa Municipal de Direitos de Passagem – TMDP. -------------------------------- 

------ Aprovou o Regulamento do Conselho Municipal de Saúde. ----------------------------------- 

 

 

 

 



 

 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE SOUSEL 

 

------ Aprovou a abertura de procedimento concursal comum para recrutamento por contrato 

de trabalho por tempo parcial –a termo resolutivo incerto de um posto de trabalho, inserido 

na carreira/categoria de Assistente Operacional – Educação, inserido na Divisão 

Administrativa, Financeira e de Recursos. -------------------------------------------------------------- 

------ Aprovou a 3ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2015. ------------- 

------ Aprovou assunção de compromissos plurianuais no âmbito do procedimento de 

concurso público Internacional – Seguro do Segmento Não Vida por 24 meses através do 

Procedimento lançado pela CIMAA. ---------------------------------------------------------------------- 

------ Apreciou a informação escrita do Presidente da Câmara acerca da actividade do 

Município. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Sousel, 1 de Outubro de 2015 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 

ARTUR RYDER TORRES PEREIRA 


