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EDITAL 

 

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

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

------- FAZ PÚBLICO QUE, no próximo dia 11-01-2023, 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 28 referente à Reunião Ordinária Pública de 

28 de dezembro de 2022;---------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto Dois - Deliberar sobre Transferências/Apoios; 

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

 

Ponto Três - Deliberar sobre Requerimentos/Informações; 

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

 

Ponto Quatro - Deliberar sobre Obras Públicas Municipais; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 1/2023, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal datado de 26.12.2022, através do qual foi deferida a 

aprovação do projeto de “Reparação de danos urgentes do Troço da EM-372 - Santo 

Amaro/Sousel devido a chuvas anómalas e intensas”;------------------------------------------- 
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2. Deliberar sobre proposta n.º 2/2023, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal datado de 26.12.2022, através do qual foi deferida a 

aprovação de abertura de procedimento de ajuste direto, convite, caderno de 

encargos, autorização da respetiva contratação, referente à empreitada de “Reparação 

de danos urgentes do Troço da EM-372 - Santo Amaro/Sousel devido a chuvas 

anómalas e intensas”;------------------------------------------------------------------------------------- 

 

3. Deliberar sobre proposta n.º 3/2023, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal datado de 29.12.2022, através do qual foi designado 

Técnico Superior desta Câmara Municipal, como Gestor de Contrato, relativamente à 

empreitada de “Reparação de danos urgentes do Troço da EM-372 - Santo 

Amaro/Sousel devido a chuvas anómalas e intensas”;------------------------------------------- 

 

4. Deliberar sobre proposta n.º 4/2023, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal datado de 29.12.2022, através do qual foi designado 

Técnico Superior desta Câmara Municipal, como Diretor de Fiscalização, relativamente 

à empreitada de “Reparação de danos urgentes do Troço da EM-372 - Santo 

Amaro/Sousel devido a chuvas anómalas e intensas”;------------------------------------------- 

 

5. Deliberar sobre proposta n.º 5/2023, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal datado de 28.12.2022, através do qual foi deferido a 

Informação/Relatório Final, a Adjudicação e a aprovação da Minuta do Contrato, 

relativamente à empreitada de “Reparação de danos urgentes do Troço da EM-372 - 

Santo Amaro/Sousel devido a chuvas anómalas e intensas”;----------------------------------- 
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6. Deliberar sobre proposta n.º 6/2023, referente a ratificação do despacho do 

Presidente da Câmara Municipal datado de 02.01.2023, através do qual foi deferido o 

Plano de Segurança e Saúde relativamente à empreitada de “Reparação de danos 

urgentes do Troço da EM-372 - Santo Amaro/Sousel devido a chuvas anómalas e 

intensas”;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ponto Cinco - Deliberar sobre Obras Particulares; 

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

  

Ponto Seis - Deliberar sobre Fundos de Maneio; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 7/2023, referente a atribuição de Fundo de Maneio à 

Chefe de Divisão Administrativa, Financeira e de Recursos;-------------------------------------- 

 

2. Deliberar sobre proposta n.º 8/2023, referente a atribuição de Fundo de Maneio ao 

Chefe de Divisão de Águas, Saneamento, Resíduos e Obras Municipais;---------------------- 

 

3. Deliberar sobre proposta n.º 9/2023, referente a atribuição de Fundo de Maneio à 

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens;--------------------------------------------------------- 

 

Ponto Sete – Deliberar sobre Contabilidade/Finanças; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 10/2023, referente a ratificação do ato de aprovação de 

mapa de fluxos de caixa;----------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponto Oito – Deliberar sobre Recursos Humanos; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 11/2023, referente a fixação de montantes disponíveis 

para Recursos Humanos no ano 2023;----------------------------------------------------------------- 

 

2. Deliberar sobre proposta n.º 12/2023, referente a atribuição de suplemento de 

penosidade e insalubridade;------------------------------------------------------------------------------ 

 

3. Deliberar sobre proposta n.º 13/2023, referente a requerimento apresentado por 

trabalhadora, para acumulação de funções privadas;---------------------------------------------- 

 

4. Deliberar sobre proposta n.º 14/2023, referente a atribuição de medalhas a 

trabalhadores do Município no âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição de 

Condecorações do Concelho de Sousel;--------------------------------------------------------------- 

 

5. Deliberar sobre proposta n.º 15/2023, referente a Objetivos Estratégicos;--------------- 

 

Ponto Nove – Deliberar sobre Protocolos; 

 

1. Deliberar sobre proposta n. 16/2023, referente a aprovação de protocolo entre o 

Município de Sousel e o Agrupamento de Escolas de Sousel, no âmbito do Programa de 

Generalização do Fornecimento de Refeições Escolares aos alunos do 1º Ciclo do Ensino 

Básico;---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Deliberar sobre proposta n.º 17/2023, referente a aprovação de protocolo entre o 

Município de Sousel e Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento 

de Escolas de Sousel, para implementação do Programa de Generalização do Ensino do 

Inglês e de outras atividades de enriquecimento curricular no 1º. Ciclo do ensino básico;- 
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3. Deliberar sobre proposta n.º 18/2023, referente a aprovação de protocolo a celebrar 

entre o Município de Sousel e a União Desportiva do Concelho de Sousel;------------------- 

 
4. Deliberar sobre proposta n.º 19/2023, referente a aprovação de protocolo a 

estabelecer entre o Município de Sousel e a UDCS - União Desportiva do Concelho de 

Sousel, para promoção do desenvolvimento educativo e desportivo do concelho de 

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

 
 
Ponto Dez - Deliberar sobre Património; 

 

1. Deliberar sobre proposta n.º 20/2023, referente a aprovação da Reversão do lote n.º 

10 no Loteamento da Pandina em Santo Amaro;---------------------------------------------------- 

 

2. Deliberar sobre proposta n.º 21/2023, referente a aprovação da prorrogação, a título 

gratuito, do prazo de utilização das Bancas do Mercado Municipal;--------------------------- 

 

 

Sousel, 5 de janeiro de 2023 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 

 

Eng. Manuel Joaquim Silva Valério 


