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EDITAL 

 

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

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

------- FAZ PÚBLICO QUE, no próximo dia 10-11-2021, 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 22 referente à Primeira Reunião do Executivo 

Municipal no mandato 2021-2025, de 20 de outubro de 2021;--------------------------------- 

 

2. Leitura e eventual aprovação da ata n.º 23 da Reunião Ordinária Pública de 27 de 

outubro de 2021;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto Dois - Deliberar sobre Transferências/Apoios; 

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

 

Ponto Três - Deliberar sobre Requerimentos/Informações; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 333/2021, referente a requerimento apresentado por 

munícipe, para pagamento de faturação de água em 10 prestações mensais, 

relativamente às faturas n.º 5266, 8345, 11420, 14489, 17561, 20627, 23698 e 

26721/2021;------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2. Deliberar sobre proposta n.º 334/2021, referente a requerimento apresentado por 

munícipe, para abaixamento de escalão relativamente à fatura de água n.º 

28108/2021, bem como o pagamento do valor apurado em 10 prestações mensais, 

relativamente à fatura de água n.º 28108/2021;-------------------------------------------------- 

 

3. Deliberar sobre proposta n.º 335/2021, referente a requerimento apresentado por 

munícipe, para abaixamento de escalão relativamente à fatura de água n.º 

28385/2021, devido a uma fuga de água impercetível na rede interior de distribuição; 

 

4. Deliberar sobre proposta n.º 336/2021, referente a requerimento apresentado por 

munícipe, para pagamento de faturação de água em 10 prestações mensais, 

relativamente às faturas de água n.º 16119, 19185, 22255, 25309 e 28318/2021;------- 

 

5. Deliberar sobre proposta n.º 337/2021, referente a requerimento apresentado por 

munícipe, para pagamento de faturação de água em 10 prestações mensais, 

relativamente às faturas de água n.º 16551, 19617, 22689, 25736 e 28743/2021;------- 

 

6. Deliberar sobre proposta n.º 338/2021, referente a requerimento apresentado por 

munícipe, para pagamento de faturação de água em 6 prestações mensais, 

relativamente às faturas de água n.º 12709, 21915 e 27979/2021;--------------------------- 

 

7. Deliberar sobre proposta n.º 339/2021, referente a requerimento apresentado por 

munícipe, para pagamento de faturação de água em 6 prestações mensais, 

relativamente às faturas de água n.º 16314, 22451, 25502, 28511/2021;------------------ 

 

8. Deliberar sobre proposta n.º 340/2021, referente a requerimento apresentado por 

munícipe, para pagamento de faturação de água em 4 prestações mensais 

relativamente à fatura de água n.º 27858/2021;-------------------------------------------------- 
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9. Deliberar sobre proposta n.º 341/2021, referente a requerimento apresentado por 

munícipe, para pagamento de faturação de água em 10 prestações mensais, 

relativamente às faturas de água n.º 36219/2020 e 1627, 4725, 7807, 10882, 13952, 

17023, 20087, 23157, 26195, 29197/2021;--------------------------------------------------------- 

 

10. Deliberar sobre proposta n.º 351/2021, referente a ratificação de despacho do 

Presidente da Câmara Municipal, datado de 28,10,2021, através do qual foi 

autorizada a cedência das instalações à Associação de Futebol de Portalegre, para a 

realização de treinos da Seleção Distrital Masculina Sub-17;----------------------------------- 

 

11. Deliberar sobre proposta n.º 352/2021, referente a requerimento apresentado 

pelo NECS - Núcleo Empresarial do Concelho de Sousel, para cedência do Auditório 

Municipal;--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto Quatro - Deliberar sobre Obras Públicas Municipais; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 342/2021, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal, datado de 29.10.2021, através do qual foi aprovada a 

prorrogação do prazo de execução da empreitada de “Requalificação Largo João 

Andrade Bastos Ribeiro - Requalificação do Jardim - Centro de Convívio”;------------------- 

 

Ponto Cinco - Deliberar sobre Obras Particulares; 

--- Retirado da Ordem do Dia.-------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto Seis - Deliberar sobre Educação; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 347/2021, referente a atribuição de Auxílios 

Económicos para o ano letivo 2021-2022;------------------------------------------------------------ 

 

Ponto Sete - Deliberar sobre Procedimento de Alienação de Lotes no Bairro da 

Pandina em Santo Amaro; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 348/2021, referente a abertura de concurso para 

atribuição de lotes para fins habitacionais no Bairro da Pandina em Santo Amaro – 2ª 

fase;------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto Oito - Deliberar sobre Património; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 349/2021, referente a aprovação de venda de azeitona 

em hasta pública, relativamente ao prédio rústico com o número de artigo matricial 

28, da secção A de Sousel denominado Quinta às Brancas em Cano, abertura de 

propostas e adjudicação;---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto Nove - Deliberar sobre ofertas e doações; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 350/2021, referente a doação de extintores em fim de 

vida útil à Corporação de Bombeiros Voluntários de Sousel;----------------------------------- 

 

2. Deliberar sobre proposta n.º 353/2021, referente a ofertas e doações à Câmara 

Municipal que devem integrar os fundos da Biblioteca Municipal Dr. António Garção;--- 
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Ponto Dez - Deliberar sobre Desenvolvimento Económico; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 354/2021, referente a atribuição de espaço destinado a 

escritório no CAME;----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Sousel, 5 de novembro de 2021 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

Eng. Manuel Joaquim Silva Valério 


