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EDITAL 

 

------- ENG.º MANUEL JOAQUIM SILVA VALÉRIO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SOUSEL:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------- FAZ PÚBLICO QUE, no próximo dia 08-09-2021, no Edifício dos Paços do Concelho, 

pelas 10.00 horas, se realizará uma Reunião Ordinária do Executivo Municipal, com a 

seguinte Ordem de Trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 

 

Período Antes da Ordem do Dia 

Ordem do Dia 

 

Ponto Um – Aprovação das Atas; 

 

1. Leitura e eventual aprovação da ata n.º 19 da Reunião Ordinária Pública de 25 de 

agosto de 2021;---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto Dois – Deliberar sobre Transferências/Apoios; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 262/2021, referente a atribuição de apoio à Associação 

de Juventude “A Planície”; -------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Deliberar sobre proposta n.º 263/2021, referente a atribuição de apoio à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sousel; ------------------------------------------------ 

 

Ponto Três – Deliberar sobre Requerimentos/Informações; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 264/2021, referente a requerimento apresentado pela 

Associação de Jovens “A Planície”, para utilização das instalações do Pavilhão 
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Gimnodesportivo para realização de treinos da equipa de Futsal Feminina durante a 

época 2021/2022, bem como a isenção do pagamento de preço inerente à sua utilização;  

 

2. Deliberar sobre proposta n.º 265/2021, referente a requerimento apresentado pela 

Associação Cultural e Desportiva de Cano, para utilização das instalações do Relvado 

Sintético para a realização de treinos de preparação da época desportiva de 2021/2022 

na Liga de Futebol 11 e Taça Fundação INATEL, bem como a isenção do pagamento de 

preço inerente à sua utilização; -------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Deliberar sobre proposta n.º 266/2021, referente a requerimento apresentado por 

munícipe, para abaixamento de escalão das faturas de água n.º 16971, 20035 e 

23105/2021, devido a uma fuga impercetível na rede interior de distribuição; ------------- 

 

4. Deliberar sobre proposta n.º 267/2021, referente a requerimento apresentado por 

munícipe, para abaixamento de escalão da fatura de água n.º 1348/2021, devido a uma 

fuga impercetível na rede interior de distribuição; ------------------------------------------------- 

 

Ponto Quatro – Deliberar sobre Obras Públicas Municipais; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 268/2021, referente aprovação do desenvolvimento do 

Plano de Segurança e Saúde da empreitada de “Requalificação da Rua das Hortas – Casa 

Branca”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Deliberar sobre proposta n.º 269/2021, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal datado de 02.09.2021, através do qual foi deferido o 

Plano de Segurança e Saúde relativamente à empreitada de “Requalificação de Entradas 

de Santo Amaro – Rotunda na E.M. 372 – Segurança Rodoviária, Drenagem e iluminação”; 
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3. Deliberar sobre proposta n.º 270/2021, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal datado de 01.09.2021, através do qual foi deferido o 

Plano de Segurança e Saúde relativamente à empreitada de “Beneficiação de 

Arruamentos e Espaços Urbanos – Entrada Nascente de Sousel – Execução de 

Infraestruturas Elétricas e Telecomunicações”; ------------------------------------------------------ 

 

4. Deliberar sobre proposta n.º 271/2021, referente a aprovação da designação do 

Diretor de Fiscalização da Obra, relativamente à empreitada de “Iluminação Pública – 

Entrada Norte de Sousel – Execução de Pavimentações, Águas Pluviais e Infraestruturas 

Elétricas e Telecomunicações”; -------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Deliberar sobre proposta n.º 272/2021, referente a designação do gestor de contrato, 

relativamente à empreitada de “Iluminação Pública – Entrada Norte de Sousel – 

Execução de Pavimentações, Águas Pluviais e Infraestruturas Elétricas e 

Telecomunicações”; ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Deliberar sobre proposta n.º 287/2021, referente a aprovação da designação do 

Diretor de Fiscalização da Obra, relativamente à empreitada de “Ensombramento dos 

Espaços de Jogo e Recreio do Concelho de Sousel”; ------------------------------------------------ 

 

7. Deliberar sobre proposta n.º 288/2021, referente a designação do gestor de contrato, 

relativamente à empreitada de “Ensombramento dos Espaços de Jogo e Recreio do 

Concelho de Sousel”; --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto Cinco – Deliberar sobre Obras Particulares; 

--- Retirada da Ordem do Dia.----------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto Seis – Deliberar sobre Protocolos; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 273/2021, referente a aprovação de adenda ao protocolo 

celebrado com a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos alunos da Escola 

C+S de Sousel, atualmente Agrupamento de Escolas de Sousel; -------------------------------- 

 

2. Deliberar sobre proposta n.º 274/2021, referente a aprovação de protocolo de 

colaboração entre o Município de Sousel e a EANA - Escola de Artes do Norte Alentejano, 

para implementação do Programa de Generalização do Ensino do Inglês e Outras 

Atividades de Enriquecimento curricular; ------------------------------------------------------------- 

 

3. Deliberar sobre proposta n.º 275/2021, referente a aprovação de protocolo a celebrar 

entre o Município de Sousel e o NECS - Núcleo Empresarial do Concelho de Sousel; ------ 

 

4. Deliberar sobre proposta n.º 276/2021, referente a aprovação de protocolo de 

colaboração entre o Município de Sousel e a AREANATejo, para implementação do 

projeto EUROPA; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Deliberar sobre proposta n.º 277/2021, referente a aprovação de contrato 

interadministrativo entre o Município de Sousel e a Junta de Freguesia de Casa Branca;  

 

6. Deliberar sobre proposta n.º 286/2021, referente a celebração de protocolo de 

parceria entre o Município de Sousel e a EANA – Escola de Artes do Norte Alentejano; -- 
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Ponto Sete – Deliberar sobre Educação; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 278/2021, referente a atribuição de vales-oferta de ca-

dernos de atividades aos alunos em escolaridade obrigatória, residentes no concelho de 

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

 

2. Deliberar sobre proposta n.º 279/2021, referente a atribuição de auxílios económicos 

aos alunos do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico para o ano letivo 2021/2022; ------ 

 

Ponto Oito – Deliberar sobre Património; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 280/2021, referente a renovação do contrato de cessão 

de exploração do Bar do Jardim, por 2 anos, no âmbito da cláusula 2ª do contrato 

celebrado em 1 de outubro de 2014; ------------------------------------------------------------------ 

 

2. Deliberar sobre proposta n.º 282/2021, referente a aprovação da venda, em hasta 

pública, de azeitona no prédio rústico 28-A, de Cano; --------------------------------------------- 

 

3. Deliberar sobre proposta n.º 283/2021, referente a adjudicação da pastagem do 

prédio rústico 191-A, de Sousel; ------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto Nove – Deliberar sobre Ação Social; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 284/2021, referente a atribuição do direito à Tarifa Social 

do Consumo Doméstico de Água, nos termos do respetivo Regulamento; ------------------- 
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2. Deliberar sobre proposta n.º 285/2021, referente a aprovação de atribuição de 

Incentivo à Natalidade nos termos do Regulamento para o Incentivo à Natalidade; ------- 

 

 

Sousel, 03 de setembro de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal,  

 

 

Eng.º Manuel Joaquim Silva Valério 


