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EDITAL 

 

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

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

------- FAZ PÚBLICO QUE, no próximo dia 27-04-2022, no Edifício dos Paços do 

Concelho, pelas 10.00 horas, se realizará uma Reunião Ordinária Pública 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 8 referente à Reunião Ordinária de 13 de 

abril de 2022;------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto Dois - Deliberar sobre Transferências/Apoios; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 153/2022, referente a atribuição de apoio à Associação 

Cultural e Desportiva de Cano;--------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto Três - Deliberar sobre Requerimentos/Informações; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 140/2022, na sequência de requerimento apresentado 

por munícipe, para pagamento das faturas de consumo de água n.º 22126, 25181, 

28187, 31188, 34191/2021 e 577, 3562, 6507/2022, em 8 prestações mensais;----------- 
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2. Deliberar sobre proposta n.º 141/2022, na sequência de requerimento apresentado 

por munícipe, para abaixamento de escalão da fatura de água n.º 7689/2022, devido a 

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

 

3. Deliberar sobre proposta n.º 142/2022, na sequência de requerimento apresentado 

pela Freguesia de Sousel, para abaixamento de escalão da fatura de água n.º 964/2022, 

devido a uma fuga impercetível na rede interior de distribuição;------------------------------- 

 

4. Deliberar sobre proposta n.º 143/2022, referente a requerimentos apresentados 

por encarregados de educação para pagamento de planos de dívida relacionadas com 

o serviço de Educação, em prestações mensais;--------------------------------------------------- 

 

5. Deliberar sobre proposta n.º 144/2022, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal datado de 13.04.2022, através do qual foi deferida a 

isenção do pagamento das taxas relativas ao evento “Mercado de Páscoa”, na 

sequência de requerimento apresentado pela Freguesia de Sousel;------------------------- 

 

6. Deliberar sobre proposta n.º 145/2022, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal datado de 13.04.2022, através do qual foi deferida a 

isenção do pagamento das taxas relativas ao evento “Festa da Páscoa”, na sequência 

de requerimento apresentado pela Juvesou - Associação de Jovens;------------------------ 

 

7. Deliberar sobre proposta n.º 146/2022, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal datado de 20.04.2022, através do qual foi deferida a 

isenção do pagamento das taxas devidas relativas ao evento “Convívio Musical com 

Dj´s”, na sequência de requerimento apresentado pela Freguesia de Sousel;-------------- 
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8. Deliberar sobre proposta n.º 147/2022, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal datado de 20.04.2022, através do qual foi deferida a 

isenção do pagamento das taxas devidas relativas ao evento “Comemoração do 25 de 

Abril”, na sequência de requerimento apresentado pela Freguesia de Sousel;------------ 

 

Ponto Quatro - Deliberar sobre Obras Públicas Municipais; 

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

 

Ponto Cinco - Deliberar sobre Obras Particulares; 

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

 

Ponto Seis - Deliberar sobre Protocolos; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 148/2022, referente a aprovação de protocolo entre o 

Município de Sousel e a Associação de Jovens “O LUPE”;----------------------------------------- 

 

Ponto Sete – Deliberar sobre Educação; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 149/2022, referente a ratificação do despacho da 

Vereadora da Câmara Municipal, datado de 19.04.2022, através do qual foram 

autorizadas as deslocações dos alunos dos cursos profissionais 10º anos, do 

Agrupamento de Escolas de Sousel, para formação em contexto de trabalho no grupo 

Jerónimo Martins de Borba e Estremoz;--------------------------------------------------------------- 

 

2. Deliberar sobre proposta n.º 150/2022, referente a cedência de transporte ao 

Agrupamento de Escolas de Sousel, para efeitos formação em contexto de trabalho no 

grupo Jerónimo Martins de Borba e Estremoz, bem como deslocação da turma de 

Desporto de 11º ano ao Centro de Formação Desportiva de Avis;------------------------------ 
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Ponto Oito – Deliberar sobre Cultura; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 151/2022, referente a aprovação das Normas de 

Participação do Passatempo “Dr. António Garção - QUIZ”;--------------------------------------- 

 

2. Deliberar sobre proposta n.º 152/2022, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal, datado de 20.04.2022, através do qual foi autorizada 

a isenção do pagamento dos preços do Museu dos Cristos, por ocasião do seu 

aniversário;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Sousel, 22 de abril de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

Eng. Manuel Joaquim Silva Valério 


