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EDITAL 

 

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

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

------- FAZ PÚBLICO QUE, no próximo dia 14-09-2022, 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 17 referente à Reunião Ordinária Pública de 

24 de agosto de 2022; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto Dois - Deliberar sobre Transferências/Apoios; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 262/2022, referente a atribuição de apoio à Associação 

Eco-Animal do Concelho de Sousel ao abrigo do protocolo aprovado; ----------------------- 

 

2. Deliberar sobre proposta n.º 263/2022, referente a atribuição de apoio à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sousel, com vista à manutenção e 

continuidade da Banda Filarmónica; ------------------------------------------------------------------ 

 

3. Deliberar sobre proposta n.º 285/2022, referente a atribuição de apoio à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sousel, com vista à aquisição de estandarte 

da Banda ;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. Deliberar sobre proposta n.º 264/2022, referente a atribuição de apoio à Associação 

de Jovens “O LUPE”, por ocasião das Festas de Nossa Senhora do Rosário 2022; ----------- 

 

5. Deliberar sobre proposta n.º 286/2022, referente a atribuição de apoio à Junta de 

Freguesia de Sousel, equivalente a 25% do valor da faturação de água consumida em 

2020, 2021 e 2022; ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Deliberar sobre proposta n.º 287/2022, referente a atribuição de apoio à Junta de 

Freguesia de Santo Amaro, equivalente a 25% do valor da faturação de água consumida 

em 2020, 2021 e 2022; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7. Deliberar sobre proposta n.º 288/2022, referente a atribuição de apoio à Junta de 

Freguesia de Cano, equivalente a 25% do valor da faturação de água consumida em 2020, 

2021 e 2022; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

8. Deliberar sobre proposta n.º 289/2022, referente a atribuição de apoio à Junta de 

Freguesia de Casa Branca, equivalente a 25% do valor da faturação de água consumida 

em 2020, 2021 e 2022; ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ponto Três - Deliberar sobre Requerimentos/Informações; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 265/2022, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal em substituição legal do Presidente, datado de 

02.09.2022, através do qual foi autorizada a cedência das instalações do Relvado 

Sintético à Associação Cultural e Desportiva de Cano, para a realização de treinos de 

preparação da época desportiva de 2022/2023 na Liga de Futebol 11 e Taça Nacional 

Fundação INATEL, bem como a isenção do pagamento de preço inerente à sua utilização; 
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2. Deliberar sobre proposta n.º 266/2022, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal em substituição legal do Presidente, datado de 

23.08.2022, através do qual foi autorizada a cedência das instalações do Pavilhão 

Gimnodesportivo à Associação de Jovens “A Planície”, para realização de treinos da 

equipa de Futsal Feminina durante a época 2022/2023, bem como a isenção do 

pagamento de preço inerente à sua utilização;  

 

3. Deliberar sobre proposta n.º 267/2022, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal em substituição legal do Presidente, datado de 

23.08.2022, através do qual foi autorizada a cedência das instalações do Pavilhão 

Gimnodesportivo à União Desportiva do Concelho de Sousel, para realização de treinos 

das equipas de Futsal durante a época de 2022/2023, bem como a isenção do 

pagamento de preço inerente à sua utilização;  

 

4. Deliberar sobre proposta n.º 268/2022, referente a requerimento apresentado por 

munícipe, para pagamento da renda em prestações mensais; ---------------------------------- 

 

5. Deliberar sobre proposta n.º 269/2022, referente a requerimentos apresentados por 

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

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

 

6. Deliberar sobre proposta n.º 290/2022, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal datado de 08.09.2022, através do qual foi autorizada a 

cedência das instalações do Pavilhão Gimnodesportivo e do Relvado Sintético à 

Cooperativa Agrícola de Produção Barro Negro C.R.L., para realização de prática desportiva não 

federada, bem como a isenção do pagamento de preço inerente à sua utilização; 
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Ponto Quatro - Deliberar sobre Obras Públicas Municipais; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 270/2022, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal em substituição legal do Presidente, datado de 

19.08.2022, através do qual foi aprovada a abertura de consulta prévia simplificada, 

convite, caderno de encargos, dispensa de constituição de júri, autorização da respetiva 

contratação e escolha das entidades a convidar, relativamente à Empreitada de 

Beneficiação de Espaços Escolares – Escolas de Casa Branca – Jardim de Infância – Largo 

Dr. Mâncio Canelas/Escola de 1.º Ciclo – Rua Conde Nova Goa; -------------------------------- 

 

Ponto Cinco - Deliberar sobre Obras Particulares; 

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

 

Ponto Seis - Deliberar sobre Protocolos; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 271/2022, referente a aprovação de adenda ao 

protocolo celebrado entre o Município de Sousel e o NECS - Núcleo Empresarial do 

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

 

2. Deliberar sobre proposta n.º 272/2022, referente a aprovação de protocolo a celebrar 

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

 

3. Deliberar sobre proposta n.º 273/2022, referente a aprovação da 2ª adenda ao 

protocolo estabelecido entre o Município de Sousel e a Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Sousel; --------------------------- 
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4. Deliberar sobre proposta n.º 274/2022, referente a aprovação da 2ª adenda ao 

protocolo celebrado entre a Câmara Municipal e a  União Desportiva do Concelho de 

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

 

Ponto Sete - Deliberar sobre Educação; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 275/2022, referente a atribuição de Auxílios Económicos 

para o ano letivo 2022-2023; ----------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Deliberar sobre proposta n.º 276/2022, referente a atribuição de Bolsa de Estudo a 

alunos do Ensino Superior - ano letivo 2021/2022; ------------------------------------------------- 

 

3. Deliberar sobre proposta n.º 277/2022, referente a aprovação de aceitação de 

candidaturas a Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Superior - ano letivo 2021/2022; --- 

 

4. Deliberar sobre proposta n.º 278/2022, referente a aprovação da tabela de preços a 

aplicar à mensalidade do alojamento dos apartamentos para estudantes referente ao 

ano letivo 2022/2023; -------------------------------------------------------------------------------------- 

 

5. Deliberar sobre proposta n.º 279/2022, referente a alteração ao Regulamento 

Municipal de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior; ------------------------------------ 

 

Ponto Oito – Deliberar sobre Rede Social; ---------------------------------------------------------- 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 280/2022, referente a aprovação do valor de seguro por 

cada aluno inscrito na Universidade Sénior; ---------------------------------------------------------- 
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Ponto Nove – Deliberar sobre Património; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 281/2022, referente a adjudicação da pastagem do 

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

 

Ponto Dez - Deliberar sobre Contabilidade/Finanças; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 282/2022, referente a aprovação da 2ª Revisão ao 

Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano 2022; --------------------------------------- 

 

Ponto Onze – Deliberar sobre Nomeação de Revisor Oficial de Contas; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 283/2022, referente a Nomeação de Revisor Oficial de 

Contas; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto Doze - Deliberar sobre Habitação Social; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 284/2022, referente pagamento de dívida de habitação 

social em prestações mensais; --------------------------------------------------------------------------- 

 

Sousel, 9 de setembro de 2022 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

Eng. Manuel Joaquim Silva Valério 


