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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 

26 de fevereiro de 2020, 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 4 da Reunião 

Ordinária de 12 de fevereiro de 2020;--------------------------------------------------------------------- 

 

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 8.000,00€ ao GMAD – Grupo Musical Artístico e Desportivo de Casa 

Branca, para realização de obras de melhoramento no edifício sede daquele Grupo, 

nomeadamente, pintura exterior e interior do mesmo, bem como instalação elétrica de 

raíz.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

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 7.000,00€ ao Centro Social Adriano Rovisco dos Santos, para suportar 

as despesas referentes à aquisição do sistema de aquecimento central da Instituição.------ 
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PONTO TRÊS 

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

requerimento apresentado pela empresa GVSN – Glamour Industries, Lda, após aquisição 

em 11 de junho de 2019, dos lotes de terrenos n.ºs 1 e 2 na Zona Industrial de Sousel – 2ª 

fase, a prorrogação do prazo de entrega dos projetos na Câmara Municipal por mais 180 

dias, conforme previsto no artigo 9º do Regulamento da Zona Industrial, pelo facto de 

ainda não ter sido possível a sua conclusão.-------------------------------------------------------------- 

 

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

requerimento apresentado por Monte do Ganhão, Lda, e nos termos do n.º 5 do artigo 

44º do Regulamento Municipal de Distribuição de Água do Município de Sousel, o 

abaixamento de escalão da fatura de água n.º 123/2020, devido a uma fuga impercetível 

na rede interior de distribuição, sendo os 19,33m3 e os 48,34m3 faturados no 1º e 2º 

escalão liquidados no 3º escalão com valor unitário mais baixo.------------------------------------ 

 

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 14 de fevereiro de 2020, através do qual foi 

aprovado o Plano de Segurança e Saúde da empreitada de “Beneficiação do Complexo da 

Piscina Coberta de Sousel”, apresentado pela empresa adjudicatária da empreitada, 

ECIMOP, Construção Civil, Obras Públicas e Particulares, Arquitetura e Engenharia, SA.----- 

 

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

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

“Requalificação da Escola Padre Joaquim Maria Fernandes”, com o valor de 1.213.718,54 

€ para recuperação dos edifícios existentes e adaptando parte dele para um pavilhão 

multiusos nas antigas instalações da escola Padre Joaquim Maria Fernandes.------------------ 
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3. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, nos termos da alínea f) do n.º 

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

“Reabilitação do Mercado Municipal e Espaços Envolventes”, com o valor de 497.493,00€.  

 

4. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, relativamente à obra 

“Reabilitação do Mercado Municipal e Espaços envolventes”:-------------------------------------- 

- Abertura de Concurso Público, nos termos estabelecidos no artigo 38ª do CCP; -------------

- Programa de Procedimento, nos termos da alínea c) do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP;--

- Caderno de Encargos nos termos da alínea c) do nº 1 e nº2 do artigo 40º do CCP;-----------

- Minuta do Anúncio nos termos da alínea c) do nº 1 e nº2 do artigo 40º do CCP; ------------

- Autorização para a respetiva Contratação nos termos do disposto no artigo 36º do CCP;-- 

- Designação dos membros do júri nos termos do disposto no nº 1 do artigo 67º do CCP;--- 

 

5. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, nos termos do n.º 4 do artigo 

148º do CCP, o relatório final de adjudicação relativamente à Empreitada de 

“Beneficiação de Arruamentos e Espaços Urbanos – Estrada Nascente de Sousel”.----------- 

 

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

1 do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o projeto relativo à 

empreitada de “Empreitada de Beneficiação de Arruamentos e Espaços Urbanos – Estrada 

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

 

7. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, nos termos da alínea b) do 

n.º 1 do artigo 18º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, relativamente à empreitada 

de “Beneficiação de Arruamentos e Espaços Urbanos – Estrada Nascente de Sousel”:------- 

- Abertura de Concurso Público, nos termos estabelecidos no artigo 38ª do CCP; -------------

- Programa de Procedimento, nos termos da alínea c) do nº1 e nº2 do artigo 40º do CCP;--

- Caderno de Encargos nos termos da alínea c) do nº 1 e nº2 do artigo 40º do CCP;-----------
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- Minuta do Anúncio nos termos da alínea c) do nº 1 e nº2 do artigo 40º do CCP; ------------

- Autorização para a respetiva Contratação nos termos do disposto no artigo 36º do CCP;-- 

- Designação dos membros do júri nos termos do disposto no nº 1 do artigo 67º do CCP;--- 

 

PONTO CINCO  

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

 

PONTO SEIS 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, ao abrigo das alíneas c), k) e 

m) do n.º 2 do artigo 23º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 

com as alíneas ff) e qq) do n.º 1 do artigo 33º do mesmo diploma legal, a minuta do 

protocolo a celebrar entre o Município de Sousel e a empresa MOBI.E, S.A.-------------------- 

 

PONTO SETE  

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, para efeitos de convergência 

do sistema contabilístico POCAL para SNC-AP:---------------------------------------------------------- 

a) Autorizar o desreconhecimento dos bens de imobilizado, cuja listagem faz parte 

integrante da proposta n.º 72/2020; ---------------------------------------------------------------------- 

b) Autorizar que o desreconhecimento dos bens de imobilizado tenha efeitos a 

31/12/2019, utilizando, para os mesmos efeitos, a aplicação informática AIRC / SIC-

POCAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO OITO 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, no âmbito do Decreto-Lei n.º 

152/2017, de 7 de dezembro, que alterou o Regime Jurídico da Qualidade da Água para 

consumo humano, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, o qual 

estabelece a obrigação das entidades gestoras elaborarem planos de comunicação de 

resposta a situações de emergência dos sistemas de abastecimento de água:------------------ 

a) O Plano de Comunicação para Emergências na Qualidade da Água para Consumo 

Humano (PCEQACH);------------------------------------------------------------------------------------------- 
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b) Remeter o referido Plano para a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos 

(ERSAR), conforme a recomendação da entidade reguladora, bem como para a 

Assembleia Municipal para conhecimento;--------------------------------------------------------------- 

 

PONTO NOVE 

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

 

PONTO DEZ 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, remeter a versão final do 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, para discussão e aprovação pela 

Assembleia Municipal, face à ausência de reclamações, observações ou sugestões.---------- 

 

PONTO ONZE 

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

inventário, os livros em listagem anexa à proposta n.º 76/2020, que deverão integrar os 

fundos da Biblioteca Municipal Dr. António Garção.--------------------------------------------------- 

 

PONTO DOZE  

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, o projeto “ Normas de 

Participação” do Concurso de Fotografia Digital “Sousel Adentro 2020”.------------------------- 

 

2. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, designar para júri da 6ª 

Edição do Concurso de Fotografia Digital “Sousel Adentro”, os seguintes representantes 

do órgão executivo (um efetivo e outro suplente);----------------------------------------------------- 

- Vereadora Sílvia Eliseu – efetivo;-------------------------------------------------------------------------- 

- Vereador Gonçalo Malias – suplente;-------------------------------------------------------------------- 
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3. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, o projeto e as “normas de 

participação” do programa de incentivo ao uso da cal “Caiando a nossa Terra”, com o 

objetivo de envolver diretamente a população do concelho na revitalização do uso da cal, 

embelezar todas as freguesias, podendo ser objeto de apreciação por todos os que nos 

visitam.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

4. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, o projeto “Normas de 

Participação” do Concurso “Visite a BTL e Descubra Sousel”, uma importante atividade a 

desenrolar no âmbito do maior certame turístico em Portugal no stand de Sousel.----------- 

 

PONTO TREZE  

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, a atribuição de voto de pesar 

pelo falecimento de ilustre figura do concelho de Sousel e endereçar à família enlutada e 

aos amigos a sua profunda mágoa.------------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO CATORZE  

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 20 de fevereiro de 2020, através do qual foi 

determinada a assinatura da 1ª adenda ao Plano de Regeneração Urbana do Município de 

Sousel, no montante de 1 347 823,00€, bem como devolução de um dos exemplares à 

CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alto Alentejo.---------- 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SOUSEL 

Mod.G.25/0 

 

 

PONTO QUINZE  

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 que se enquadram nos 

critérios previstos nos referidos artigos do Regulamento.-------------------------------------------- 

 

 

 

 

Sousel, 26 de fevereiro de 2020 

O Presidente da Câmara Municipal, 

  

 

Eng.º Manuel Joaquim Silva Valério 

 


