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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 realizada no dia 10 de 

abril de 2019, 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 

Extraordinária de 25 de março de 2019;------------------------------------------------------------------- 

 

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

Ordinária Pública de 27 de março de 2019;--------------------------------------------------------------- 

 

PONTO DOIS 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de 

3.075,00 € à Santa Casa da Misericórdia de Cano, 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, para fazer face a despesas 

decorrentes de candidatura ao Fundo Rainha D. Leonor.--------------------------------------------- 

 

PONTO TRÊS 

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

requerimento apresentado por munícipe e nos termos do artigo 10º da Lei dos Serviços 

Essenciais, a prescrição de dívida referente a faturação de água, no valor de 257,14€.------ 
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2. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, na sequência de 

requerimento apresentado por munícipe, a isenção do pagamento das faturas de água 

5544 e 8800/2019, por terem sido emitidas após a retirada de contador do local de 

consumo, por viciação do sistema de contagem.-------------------------------------------------------- 

 

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

requerimento apresentado por munícipe, o pagamento da dívida total da faturação de 

água da sua conta corrente em 10 prestações mensais, devendo a 1ª prestação ser paga 

até dia 30 de abril de 2019.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. 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 01.04.2019, através do qual foi autorizada a 

cedência do Auditório da Biblioteca Municipal à Entidade Exotic Fruits-NewFlavours, CRL, 

para realização de Assembleia Geral.---------------------------------------------------------------------- 

 

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

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

transporte ao Agrupamento de Escolas de Sousel, nos termos da tabela anexo à proposta 

n.º 154/2019, bem como a cedência de autocarro com despesas a cargo do 

Agrupamento.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO QUATRO 

--- Retirado da Ordem do Dia.-------------------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO CINCO 

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

parecer favorável, no âmbito do n.º 1 do artigo 54º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, 
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com as alterações introduzidas pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, relativamente ao 

processo n.º 26/2019-11.-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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, a 1ª adenda ao 

protocolo celebrado entre o Município de Sousel e a União Desportiva do Concelho de 

Sousel.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO SETE 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, o Balanço Social com dados 

referentes ao ano 2018.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO OITO  

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

2 do artigo 23º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a alínea 

e) do n.º 1 do artigo 33º do mesmo diploma legal, o Regulamento Geral do XXX Torneio 

de Futsal de Sousel, bem como as datas previstas para a realização do torneio, 

nomeadamente, as datas de inscrições e sorteio e os preços a aplicar no Torneio de 

Futsal, nomeadamente, valor da inscrição por escalão e por equipa.------------------------------ 

 

 

Sousel, 10 de abril de 2019 

O Presidente da Câmara Municipal 

 
 
 

Eng.º Manuel Joaquim Silva Valério 


