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EDITAL 

 

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

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

------- FAZ PÚBLICO QUE, no próximo dia 25-05-2022, 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 10 referente à Reunião Ordinária de 11 de 

maio de 2022;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto Dois - Deliberar sobre Transferências/Apoios; 

 

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

 

Ponto Três - Deliberar sobre Requerimentos/Informações; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 167/2022, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal, datado de 10.05.2022, através do qual foi deferida a 

isenção do pagamento de taxas relativas ao evento “Bênção do Gado”, na sequência de 

requerimento apresentado pela Freguesia de Santo Amaro;------------------------------------- 

 

2. Deliberar sobre proposta n.º 168/2022, referente a isenção do pagamento de taxas 

do Auditório Municipal, na sequência de requerimento apresentado pelos CLDS;--------- 
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3. Deliberar sobre proposta n.º 169/2022, referente a cedência de instalações 

desportivas e isenção do respetivo pagamento, na sequência de requerimento 

apresentado pela Associação de Juventude “A Planície”;---------------------------------------- 

 

4. Deliberar sobre proposta n.º 170/2022, referente a requerimento apresentado por 

munícipe, para pagamento da fatura de consumo de água n.º 7689/2022, em 5 

prestações mensais;--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Deliberar sobre proposta n.º 171/2022, referente a requerimento apresentado por 

munícipe, para abaixamento de escalão da fatura de consumo de água n.º 

11167/2022, devido a uma fuga impercetível na rede interior de distribuição;----------- 

 

Ponto Quatro - Deliberar sobre Obras Públicas Municipais; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 172/2022, referente a caducidade de adjudicação da 

empreitada de “Ampliação do Cemitério de Cano - Concelho de Sousel” à empresa 

H&S - Engenharia e Construção, Lda e adjudicação da referida empreitada à empresa 

Agrocinco - Construções, SA, bem como aprovação da minuta de contrato, nos termos 

do artigo 98º do CCP;------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto Cinco - Deliberar sobre Obras Particulares; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 173/2022, referente a caducidade do processo de 

obras particulares n.º 8/2019-01;----------------------------------------------------------------------- 
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Ponto Seis – Deliberar sobre Educação; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 174/2022, referente a oferta de almoço a todos os 

alunos do Agrupamento de Escolas de Sousel desde o Pré-Escolar ao Ensino 

Profissional, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Criança;------------------------ 

 

2. Deliberar sobre proposta n.º 175/2022, referente a pedidos de transporte por parte 

do Agrupamento de Escolas de Sousel referente ao mês de maio de 2022;------------------ 

 

3. Deliberar sobre proposta n.º 176/2022, referente a pedidos de transporte por parte 

do Agrupamento de Escolas de Sousel referente ao mês de junho de 2022;----------------- 

 

Ponto Sete - Deliberar sobre Recursos Humanos; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 177/2022, referente a abertura de procedimento 

concursal para 1 posto de trabalho com funções inerentes a Assistente Técnico - área 

de Educação, na modalidade de relação de emprego público por tempo indeterminado 

- contrato de trabalho em funções públicas;--------------------------------------------------------- 

 

2. Deliberar sobre proposta n.º 178/2022, referente a abertura de procedimento 

concursal para 1 posto de trabalho com funções inerentes a Assistente Técnico – área 

da Ação Social, na modalidade de relação de emprego público por tempo 

indeterminado - contrato de trabalho em funções públicas;------------------------------------- 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Praça da Republ ica - 7470-220 SOUSEL * TELEF.: 268 550 100 * FAX 268 550110 E-mail : geral@cm-sousel.pt  

Mod.G.25/0 

 

 

3. Deliberar sobre proposta n.º 179/2022, referente a abertura de procedimento 

concursal para 1 posto de trabalho com funções inerentes a Assistente Operacional – 

área da Educação, na modalidade de relação de emprego público por tempo 

determinado – termo resolutivo certo;---------------------------------------------------------------- 

 

4. Deliberar sobre proposta n.º 180/2022, referente a renovação de contrato de 

trabalho por tempo determinado - termo resolutivo certo, pelo período de um ano, 

para a carreira/categoria de Assistente Operacional inserido na Divisão de Águas, 

Saneamento, Resíduos e Obras Municipais;---------------------------------------------------------- 

 

Ponto  Oito – Deliberar sobre Regulamentos; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 181/2022, referente a aprovação do Início do 

Procedimento relativamente ao Regulamento Municipal de Benefícios Fiscais, nos 

termos do n.º 1 do artigo 98.º, do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, que aprovou 

o Código do Procedimento Administrativo;----------------------------------------------------------- 

 

Ponto Nove - Deliberar sobre Ofertas e Doações; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 182/2022, referente a ofertas e doações à Câmara 

Municipal que devem integrar os fundos da Biblioteca Municipal Dr. António Garção;--- 

 

Sousel, 20 de maio de 2022 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

Eng. Manuel Joaquim Silva Valério 


