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E D I T A L 

 

--- ENG.º ANTÓNIO DÂMASO ALFACE CARRILHO, VICE-PRESIDENTE DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE SOUSEL, EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL DO PRESIDENTE:----------------------------- 

--- 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 

24 de agosto de 2022, 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 16 referente à 

Reunião Ordinária de 10 de agosto de 2022;------------------------------------------------------------- 

 

PONTO DOIS 

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

 

PONTO TRÊS 

 

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

requerimento apresentado por munícipe, o pagamento de fatura de consumo de água 

n.º 17618, no valor de 168,91€, em 10 prestações mensais, devendo a primeira 

prestação ser paga até ao dia 30 de setembro de 2022.--------------------------------------------- 
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2. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, na sequência de 

requerimento apresentado pela Freguesia de Sousel, a isenção do pagamento de taxas 

relativas ao Evento “Festas em Honra de Nossa Senhora da Orada”, nos termos do n.º 3 

do artigo 18º do Regulamento Geral de Taxas Municipais.------------------------------------------ 

 

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 Vice-Presidente da Câmara Municipal datado de 18 de agosto de 2022, através do 

qual foi aprovado o projeto de “Beneficiação de Espaços Escolares - Escolas de Casa 

Branca - Jardim de Infância - Largo Dr. Mâncio Canelas/Escolas do 1º ciclo - Rua Conde 

Nova Gôa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO CINCO 

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

 

PONTO SEIS  

 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, a renovação de contrato de 

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

a carreira/categoria de Assistente Técnico - Divisão Administrativa, Financeira e de 

Recursos, por mais um ano com início a 1 de outubro de 2022 e término em 30 de 

setembro de 2023, por se manterem os pressupostos que levaram à celebração do 

referido contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, a renovação de contrato de 

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

a carreira/categoria de Assistente Operacional - Divisão Administrativa, Financeira e de 

Recursos, por mais um ano com início a 15 de outubro de 2022 e término em 14 de 

outubro de 2023, por se manterem os pressupostos que levaram à celebração do referido 

contrato.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO SETE  

 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, no âmbito dos 30 anos de 

serviço público na promoção do livro e da leitura, atribuir prémios aos leitores que mais 

requisitaram livros na Biblioteca Municipal Dr. António Garção, nos termos da proposta 

n.º 255/2022.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, no âmbito dos 30 anos de 

serviço público na promoção do livro e da leitura, a aprovação das “Normas da 1ª Feira do 

Livro Social”, bem como a realização da 1ª Feira do Livro Social, um evento que alia a 

promoção do livro e da leitura à consciencialização social, ao promover a troca de livros 

por géneros alimentares, que integrarão o stock da Loja Social do Município de Sousel.---- 

 

PONTO OITO  

 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, abrigo da alínea t) do n.º 1 

do artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com as 

disposições da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, o início do procedimento de 

classificação do bem cultural denominado de “Estação Ferroviária de Sousel” como 

“conjunto de interesse municipal”;------------------------------------------------------------------------- 
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PONTO NOVE 

 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, no âmbito da ação social 

escolar, e com o intuito de proporcionar aos alunos pertencentes a famílias mais 

carenciadas e que frequentem o ensino pré-escolar e o 1º ciclo do Ensino Básico nas 

modalidades de auxílios económicos para o ano letivo 2022/2023, atribuir a percentagem 

indicada à candidatura que consta da informação anexa à proposta n.º 258/2022, nos 

termos da tabela constante da mesma.------------------------------------------------------------------- 

 

PONTO DEZ  

 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, relativamente à Lista de 

Atribuição de Lotes, no Loteamento da Pandina – 2ª. Fase - 4.º Concurso:---------------------- 

A) – Aprovar a Lista de Atribuição de Lotes no Loteamento da Pandina – 2ª. Fase 

– 4º. Concurso, nos termos da proposta n.º 259/2022;--------------------------------- 

B) - Que seja dispensada a audiência dos Interessados, nos termos do Código do 

Procedimento Administrativo (CPA), por ser candidato único.------------------------ 

C) - Autorizar que o Serviço de Património inicie o processo de escritura de 

compra e venda do Lote 5, no Loteamento da Pandina – 2ª. Fase – 4.º 

Concurso.------------------------------------------------------------------------------------------- 

D) - Autorizar o Vice-Presidente a outorgar a escritura de compra e venda em 

representação do Município de Sousel;----------------------------------------------------- 
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PONTO ONZE  

 

1. A Câmara Municipal deliberou aprovar, por unanimidade, no âmbito da preparação da 

candidatura conjunta à 4ª Call da EUCF -European City Facility, com vista ao 

desenvolvimento do Conceito de Investimento “Plano Estratégico para a Neutralidade 

Carbónica na Sub-Região do Alto Alentejo”, a Minuta de Protocolo de Cooperação entre 

15 Municípios do Alto Alentejo, o qual tem por objetivo identificar o consórcio criado para 

a elaboração e submissão de uma candidatura à 4.ª Call da EUCF - European City Facility;-- 

 

 

 

Sousel, 25 de agosto de 2022 
O Vice-Presidente da Câmara Municipal,  

Em substituição legal do Presidente 
 
 
 

Eng.º António Dâmaso Alface Carrilho 


