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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 Extraordinária realizada no dia 25 

de março de 2019, tomou as seguintes deliberações:--------------------------------------------------- 

 

ORDEM DO DIA 

 

PONTO UM 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, nos termos do Decreto-Lei n.º 

20/2019, de 30 de janeiro, o qual concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais no domínio de proteção e saúde animal e de segurança dos alimentos, 

ao abrigo dos artigos 24.º e 25.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a não aceitação de 

transferência das referidas competências.------------------------------------------------------------------ 

 

2. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, nos termos do Decreto-Lei n.º 

22/2019, de 30 de janeiro, o qual concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais no domínio da cultura, ao abrigo do artigo 15.º da Lei n.º 50/2018, de 16 

de agosto, a não aceitação de transferência das referidas competências.-------------------------- 

 

3. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, nos termos do Decreto-Lei n.º 

23/2019, de 30 de janeiro, o qual concretiza a transferência de competências para os 

órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da saúde, ao abrigo dos 

artigos 13.º e 33.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, a não aceitação de transferência 

das referidas competências.------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. Retirada da Ordem do Dia.---------------------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO DOIS 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, nos termos do artigo 8º do 

Regulamento Municipal de Atribuição de Condecorações do Concelho de Sousel, atribuir a 

Dr. José Luis Soares Amaral, Medalha de Honra do Município de Sousel, de grau ouro, 

como forma de agradecimento e reconhecimento do seu imprescindível contributo ao 

longo das últimas quatro décadas à população do Concelho de Sousel, através da prestação 

seus serviços excecionais.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, as regras de homenagem a 

que deve presidir a “Gala dos 25 anos” dos trabalhadores do Município, as notas 

biográficas dos trabalhadores a homenagear, bem como a atribuição de uma medalha de 

prata aos referidos trabalhadores reconhecendo-lhes o mérito, empenho, disponibilidade e 

dedicação, demonstrados durante este período para com o serviço público, nos termos do 

artigo 9º do Regulamento Municipal de Atribuição de Condecorações do Concelho de 

Sousel;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, distinguir o ato de bravura e 

coragem da Dra. Dulce Marina Brito Viegas, através da atribuição de uma Medalha do 

Concelho “Grau Bronze”, a qual no dia 25 de fevereiro de 2018 circulava no seu automóvel 

na Ponte 25 de Abril, quando constatou que na faixa oposta estava um condutor que se 

encontrava em paragem cardiorrespiratória, tendo imobilizado a sua viatura e saltado o 

separador central tendo ido em auxílio da vítima, o que permitiu que esta chegasse ao 

hospital tendo depois recebido tratamento adequado.------------------------------------------------- 
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PONTO TRÊS 

1. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade:---------------------------------------------------- 

- Projeto de investimento – Beneficiação de Arruamentos e Espaços Urbanos – Entrada 

Norte de Sousel;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Submissão da candidatura a fundos comunitários;----------------------------------------------------- 

 

2. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade:---------------------------------------------------- 

- Projeto de investimento – Beneficiação de Arruamentos e Espaços Urbanos – Entrada 

Nascente de Sousel;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Submissão da candidatura a fundos comunitários;----------------------------------------------------- 

 

PONTO QUATRO 

1. A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal, Minuta de Memorando de Entendimento a celebrar entre o Município de Sousel 

e as Águas do Vale do Tejo, S.A., conducente à Regularização de dívida de Águas;-------------- 

 

PONTO CINCO 

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

regularização de dívida da Águas do Vale do Tejo, S.A.:------------------------------------------------- 

a) A minuta do acordo de regularização de dívida;------------------------------------------------- 

b) Submeter a proposta a deliberação da Assembleia Municipal;------------------------------ 

 

 

Sousel, 25 de março de 2019 

O Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 

Eng.º Manuel Joaquim Silva Valério 


