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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 

24 de outubro de 2018, 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 21 da Reunião 

Ordinária de 10 de outubro de 2018;----------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO DOIS 

--- Retirada da Ordem do Dia.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO TRÊS 

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

requerimento apresentado por munícipe, e na sequência de deliberação de câmara de 

10.10.2018, na qual foi aprovado o abaixamento de escalão, o pagamento do valor 

resultante desse abaixamento de escalão em duas prestações mensais, devendo a 1ª 

prestação ser paga até dia 31 de outubro de 2018.---------------------------------------------------- 
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PONTO QUATRO  

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 10.10.2018, através do qual foi deferida a 

aprovação do projeto de “Requalificação do Complexo das Piscinas Cobertas”.---------------- 

 

PONTO CINCO – Deliberar sobre Obras Particulares; ------------------------------------------------ 

 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, a emissão de parecer 

favorável no âmbito do n.º 1 do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as 

devidas alterações, relativo à constituição de compropriedade do prédio rústico 

sito/denominado “Fonte do Rodrigo – Freguesia de Sousel;”---------------------------------------- 

 

PONTO SEIS 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, a renovação do contrato de 

trabalho por tempo determinado a termo resolutivo certo, na carreira/categoria de 

Assistente Operacional, inserido na Divisão Administrativa Financeira e de Recursos - área 

da Educação, com início a 28 de novembro de 2018 e término a 27 de novembro de 

2019.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, a renovação de contratos de 

trabalho por tempo determinado a termo resolutivo certo, na carreira/categoria de 

Assistente Operacional, inserido na Divisão Administrativa Financeira e de Recursos - área 

da Educação, com início a 2 de dezembro de 2018 e término a 1 de dezembro de 2019.---- 
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PONTO SETE  

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 8 de outubro de 2018, através do qual foi 

aprovada a minuta do contrato de subarrendamento e consequente assinatura com a 

empresa Carlos Falcato Unipessoal, Lda. – Artigo 2134 – Pousada de São Miguel.------------- 

 

 

 

Sousel, 29 de outubro de 2018 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

 

Eng.º Manuel Joaquim Silva Valério 

 


