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MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 


Câmara Municipal 

Reunião realizada dia 27 de outubro de 2021 


Ata N.0 2·A 


----- Presidiu esta reunião a Senhora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, Presidente da Câmara Municipal de 


Reguengos de Monsaraz. 


----- Encontravam-se, ainda, presentes os seguintes membros: o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, 


Francisco José Cardoso Grilo, e os Senhores Vereadores Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena, António Manuel Boto 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fialho e Anabela Capucho Caeiro . 

Secretariou a reunião o Senhor Nelson Fernando Nunes Galvão. -----------------------------------------------------------------

----- No Salão Nobre dos Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, a Senhora Presidente da Câmara Municipal, 

Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, declarou aberta a reunião: Eram 1 O horas.------------------------------------------------------

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Transmissão das reuniões da Câmara Municipal através de streaming 

----- Usou a palavra a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, para informar que 

a partir de hoje todas as reuniões da Câmara Municipal passarão a ser transmitidas em direto através do streaming em 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------facebook.com/ReguengosComVida. 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal esclareceu, ainda, que esta decisão era um desejo dos eleitos do 

Partido Social Democrata, tendo sido concertada com as Senhoras Vereadoras da oposição, Esmeralda Maria Rosado 

Fama Lucena e Anabela Capucho Caeiro, as quais manifestaram a sua plena concordância. -----------------------------------

O Executivo Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Reunião na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA) 

----- Usou a palavra a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, para informar que 

decorreu, no dia 26 de outubro de 2021, uma reunião com o Senhor Presidente da Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA), António Ceia da Silva, sobre a situação dos projetos candidatados e 

em curso do Município de Reguengos de Monsaraz.-----------------------------------------------------------------------------------------

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Primeira reunião do Conselho lntermunicipal da Comunidade lntermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) 

----- Prosseguiu no uso da palavra a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, 

para dar conta de que decorreu no passado dia 26 de outubro de 2021, a primeira reunião do presente mandato do 
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Câmara Municipal 

Conselho lntermunicipal da Comunidade lntermunicipal do Alentejo Central (CIMAC).---------------------------------------------

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz 

Usou a palavra a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, para informar que 

já solicitou o agendamento de uma reunião com o Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz e com a Administração 

Regional de Saúde do Alentejo (ARS-Alentejo), no sentido de perceber qual o ponto de situação das obras do Centro 

de Saúde de Reguengos de Monsaraz e sobre a instalação, nesta cidade, de um Serviço de Urgência Básica/24 horas 

por dia. 

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

Alerta da Proteção Civil 

Usou a palavra a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, para dar conta de 

um alerta da Proteção Civil para chuva moderada nos dias 28 a 30 de outubro de 2021. Informou, ainda, que se iniciam 

no dia de hoje, com caráter preventivo, os trabalhos de limpeza das valetas e sumidouros dos pon'tos críticos da cidade, 

nomeadamente na Rua Carvalho Araújo, no Largo da República, no Largo do Poço do Príncipe, na Zona do Campo de 

Ténis, na envolvente à Escola António Gião e na Rotunda do Alandroal. Por fim, a Senhora Presidente da Câmara 

Municipal informou que também as juntas de freguesia foram avisadas para este alerta por forma a que se preparassem 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------para a limpeza de sarjetas e sumidouros. 

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento.---------------------------------------------------------------------------------------------

Bloco de Rega de Reguengos de Monsaraz 

Usou a palavra a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, para informar que 

solicitou uma reunião junto do Ministério da Agricultura, com vista a fazer o ponto de situação da empreitada do Bloco 

de Rega de Reguengos de Monsaraz.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Limpeza da zona envolvente ao reservatório do Moinho de Vento 

Usou a palavra a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, para dar 

conhecimento que já se procedeu à limpeza da vegetação da zona envolvente ao Reservatório do Moinho de Vento, em 

Reguengos de Monsaraz.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. 
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Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz 

Usou a palavra a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, para informar que 

foi solicitada uma reunião junto do Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, aguardando-se o seu 

agendamento. 

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

Distribuição de pelouros 

Usou a palavra a Senhora Vereadora Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena para esclarecer, uma vez que o 

assunto continua a suscitar dúvidas, que não aceitou o pelouro "Espaços verdes" que lhe foi proposto na ultima reunião, 

porque, conforme referido nessa mesma reunião de Executivo, tinha antecipadamente decidido que não iria receber 

nenhum pelouro, pois estando a trabalhar a tempo inteiro, tal não lhe permitiria dar a merecida atenção ao pelouro que 

lhe fosse atribuído, fosse ele qual fosse, mas sobretudo não lhe permitiria acompanhar e supervisionar os trabalhadores 

que integrassem as equipas desse pelouro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Reuniões internas 

Usou a palavra o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, para informar que 

tem vindo a reunir com todos os chefes de divisão e chefes de serviço, no sentido de perceber os métodos de trabalho 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e funcionamento do M u n ici pio. 

Informou, ainda, o Senhor Vice-Presidente, que se está a procurar implementar novos métodos de trabalho, que se 

julgam necessários, para que se consigam melhores índices de resposta para os munícipes. Referiu, por fim, que este 

será um trabalho muito rico e profícuo para o Município.------------------------------------------------------------------------------------

O Executivo Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Esclarecimento sobre distribuição de pelouros 

Usou a palavra a Senhora Vereadora Anabela Capucho Caeiro, esclarecendo que não aceitou os pelouros que lhe 

foram atribuídos porque nas eleições do dia 26 de setembro de 2021 os eleitores escolheram o projeto do Partido 

Social Democrata em detrimento do projeto do Partido Socialista, havendo, assim, que respeitar a decisão das pessoas, 

chamando-se a isto democracia. Prosseguiu, referindo que o Partido Socialista respeita muito esta escolha dos 

reguenguenses, que escolheram o Partido Social Democrata para governar e o Partido Socialista para oposição. 

Referiu, ainda, que os eleitos do Partido Socialista irão fazer oposição com total seriedade e empenho, estando ao lado 

das medidas e das propostas que sejam uma mais valia para os reguenguenses e apresentando propostas alternativas 
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quando entendam o contrário. Por fim, a Senhora Vereadora Anabela Capucho Caeiro pela dignidade de todos os 

e 1e itos na Câmara M u n ic i pai.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

Ciclo de Concertos Ode a Odiana 

Usou a palavra o Senhor Vereador da Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, para informar que na 

sequência do ciclo de concertos " Ode a Odiana", organizado pela Associação Cultural Bolsa D' Originais, a decorrer 

durante o mês do outubro, em Reguengos de Monsaraz, se realizou um concerto de música no passado domingo, dia 

24 de outubro de 2021, no Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz. Informou, ainda, que terá lugar o último 

concerto deste ciclo no próximo dia 30 de outubro, pelas 18 horas, na Igreja Matriz de Reguengos de Monsaraz.---------

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------

Pelouros atribuídos 

Usou a palavra o Senhor Vereador da Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, para dar conta que em 

relação aos pelouros que lhe estão atribuídos, está a trabalhar no sentido de perceber e conhecer o trabalho 

desenvolvido em cada um deles e tentar encontrar formas de melhorar o seu funcionamento. ----------------------------------

----- O Senhor Vereador informou, ainda, que se vão iniciar aos trabalhos de preparação do Orçamento Municipal para o 

ano 2022 e que para esse efeito, vão ser ouvidos os partidos políticos representados na Câmara Municipal, sem 

pelouros atribuídos, bem como na Assembleia Municipal, dando-se assim cumprimento ao Estatuto do Direito de 

Oposição, aprovado pela Lei n.º 24/98, de 26 de maio. Referiu, por fim, que a primeira reunião de trabalho será 

marcada para breve.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

ORDEM DO DIA 

Cedência do Auditório Municipal - Partido Socialista de Reguengos de Monsaraz 

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, deu conta do Pedido de Apoio n.0 

1-A/VAF/2021, firmado pelo Senhor Vereador da Câmara Municipal, António Manuel Boto Fialho, em 22 de outubro de 

2021, atinente ao pedido formulado pela Concelhia do Partido Socialista de Reguengos de Monsaraz, no âmbito do 

Regulamento de Utilização, Funcionamento e Cedência do Auditório Municipal, para a cedência deste equipamento no 

próximo dia 29 de outubro de 2021, para realização de uma reunião.-------------------------------------------------------------------

----- Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 

a cedência do Auditório Municipal, para realização de uma reunião no dia 29 de outubro de 2021, à Concelhia do 
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Partido Soei a 1is ta de Reguengos de Monsaraz.------------------------------------------------------------------------------------------------

Cedência do Auditório Municipal - Sociedade Artística Reguenguense 

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, deu conta do Pedido de Apoio n.º 

1-AN AF/2021, firmado pelo Senhor Vereador da Câmara Municipal, António Manuel Boto Fialho, em 22 de outubro de 

2021, atinente ao pedido formulado pela Sociedade Artística Reguenguense, no âmbito do Regulamento de Utilização, 

Funcionamento e Cedência do Auditório Municipal, para a cedência deste equipamento nos dias 11 e 18 de dezembro 

de 2021, para realização da festa de Natal da academia de dança daquela instituição.--------------------------------------------

----- Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 

a cedência do Auditório Municipal para realização da festa de Natal da Academia de Dança da Sociedade Artística 

Reguenguense, nos dias 11 e 18 de dezembro de 2021. -----------------------------------------------------------------------------------

Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal - A Gota - União de Dadores de Sangue de Corval · Alentejo 

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, deu conta do Pedido de Apoio n.0 

1-AN AF/2021, firmado pelo Senhor Vereador da Câmara Municipal, António Manuel Boto Fialho, em 22 de outubro de 

2021, atinente ao pedido formulado pela A GO TA- União de Dadores de Sangue de Corval - Alentejo, para a cedência 

do Auditório da Biblioteca Municipal para a realização de uma sessão de colheita de sangue agendada para o dia 30 de 

outubro de 20 21 .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 

a cedência do Auditório da Biblioteca Municipal para realização de uma sessão de colheita de sangue, no dia 30 de 

outubro de 2021, pela A GO TA- União de Dadores de Sangue de Corval - Alentejo. ---------------------------------------------

Constituição da Comissão de Vistorias e Auditorias 

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, deu conta da Proposta n.º 1

AN P/2021, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 22 de 

outubro de 2021, atinente à constituição da Comissão de Vistorias e Auditorias com competências nas matérias 

relacionadas com o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e com o Regime Jurídico da Instalação, Exploração e 

Funcionamento dos Empreendimentos T urísticos, proposta com o teor que ora se transcreve:----------------------------------

"GABINETE DO V/CE-PRESIDÊNCIA 

PROPOSTA N. 0 01-AJVP/2021 

CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE VISTORIAS E AUDITORIAS 

Considerando o previsto no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n. º 555199, de 16 de 


Dezembro, na redação que lhe foi conferida pela Lei n. º13612014, de 9 de setembro e demais legislação em vigor, 
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nomeadamente, o Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n. º 3912008, de 7 de Março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n. º 8012017, de 30 de Junho: 

Propõe-se ao Executivo Municipal: 

a) A aprovação da constituição de uma Comissão de Vistorias e Auditorias, com competências nas matérias supracitadas, com a 

seguinte composição: 

a. Efetivos: 

i. Ana Margarida Ferreira -Técnica Superior; 

ii. Carlos Miguel Singéis - Técnico Superior; 

iii. Pedro Miguel Palheta - Técnico Superior; 

b. Suplentes: 

i. João Zacarias Gonçalves - Técnico Superior; 

ii. Nuno Lourenço - Técnico Superior. 

iii. Sabino Cecília -Assistente Técnico; 

iv. Sérgio Doutor- Assistente Técnico. 

b) Determinar à Subunidade Orgânica Expediente Urbanístico, do Município de Reguengos de Monsaraz, a adoção dos legais 

procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária que recair sobre 

a presente proposta. 

-----Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

-a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 1 A/VP/2021;


b) Aprovar a constituição da Comissão de Vistorias e Auditorias, com competências nas matérias relacionadas com 


o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e com o Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamento 

dos Empreendimentos T urísticos, com a seguinte composição:---------------------------------------------------------------------------

----- Efetivos: 

i) Ana Margarida Paixão Ferreira - Técnica Superior;----------------------------------------------------------------------------------

ii) Carlos Miguel Singéis - Técnico Superior; ---------------------------------------------------------------------------------------------

iii) Pedro Miguel Palheta- Técnico Superior;

----- i ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S u p entes: 

----- i) João Zacarias Gonçalves - Técnico Superior;

ii) Nuno Lourenço - T écnico Superior;

iii) Sabino Cecílio - Assistente Técnico;

----- iv) Sérgio Doutor -Assistente Técnico.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Determinar à Subunidade Orgânica Expediente Urbanístico a adoção dos legais procedimentos e atos 

administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da presente deliberação. 
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Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

------ A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, deu conta da Proposta n.º 1 

AN AF/2021, firmada pelo Senhor Vereador da Câmara Municipal, António Manuel Boto Fialho, em 22 de outubro de 

2021, atinente à atribuição do Cartão Social do Munícipe, proposta cujo teor ora se transcreve:

"GABINETE DA VEREAÇÃO 

PROPOSTA N.0 1-AIVAF/2021 

ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO SOCIAL DO MUNÍCIPE 

Considerando, 

-Que o Cartão Social se destina a apoiar a população sénior, bem como os portadores de deficiência ou reformados por invalidez 

e os agregados familiares em situação de carência socioeconómica; 

- Que, nos termos do disposto no n. 0 1, do art. 5.º do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Munícipe, podem ser 

beneficiários do Cartão Social do Munícipe, os cidadãos que residam no concelho de Reguengos de Monsaraz há, pelo menos 2
anos e que se enquadrem numa ou mais situações: 


a) ter idade igual ou superior a 65 anos; 


b) ter deficiência ou incapacidade igual ou superior a 60%; 


c) ser reformado( a) por invalidez; 


d) pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica. 


- Que as pessoas indicadas nas alíneas a), b), e c), do n. 0 do art. 0 5.0 do citado Regulamento, terão que estar cumulativamente 1
em situação de carência socioeconómica (n. 0 2, do art. 0 5. º); 

- Que foram apresentados no Serviço de Ação Social, 9 (nove) requerimentos a solicitar a atribuição do Cartão Social e 

documentos necessários à análise das candidaturas, pelos seguintes munícipes: 

----· 
3. -----

4. 

ª· -----· 
9. ------· 


- Que foram apresentados no Serviço de Ação Social, 10 (dez) requerimentos a solicitar a renovação do Cartão Social e 

documentos necessários à análise das candidaturas, pelos seguintes munícipes: 

3.------

7. 
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MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 
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- Que o Serviço de Ação Social apreciou as candidaturas apresentadas para atribuição/renovação do Cartão Social do Munícipe, 

procedendo à organização e análise dos respetivos processos. 

Somos a propor ao Executivo Municipal: 

a) 	 Nos termos do disposto no art. º 5. º e no art. º 13. º do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Munícipe, a 

atribuição/renovação do Cartão Social, pelos fundamentos seguintes, aos seguintes munícipes: 

1. 	 -por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

2. ········· -por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

3. 	 -por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

4. 	 -por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

19. 

-por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

-por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

-por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

-por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 8.
9. -por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 


1 O. 	 -por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

11. 	 -por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

12. 	 -por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

13. 	 -por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

14. 	 -por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

15. 	 -por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

16. 	 -por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

17. 	 -por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

18. 	 -por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

-por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica. 

b) 	 Que seja determinado ao Serviço de Ação Social, do Município de Reguengos de Monsaraz, a adoção dos legais 

procedimentos e atos administrativos, materiais e financeiros inerentes à cabal e integral execução da deliberação que recair 

sob a presente proposta." 

----- Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

----- a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 1-AN AF/2021; 

b) Em consonância, aprovar a atribuição/renovação do Cartão Social do Munícipe aos munícipes constantes na 

Proposta n .º 1-AN AF/2021, nos exatos termos consignados; 

d) Determinar ao Serviço de Ação Social do Município de Reguengos de Monsaraz a adoção dos legais 

procedimentos e atos administrativos, financeiros e materiais indispensáveis à execução da presente deliberação. 
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Administração Urbanística 

Licenciamento para obras de edificação· aprovação dos projetos das especialidades· Processo administrativo 

n.0 36/2021 

----- Presente o processo administrativo n.0 36/2021, de que é titular João Carlos Eurico Janeiro Marques. --------------

-----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, deu conta da Informação Técnica 

n.0 UOT/PP/003/2021, de 22 de outubro de 2021, que se encontra arquivada no respetivo processo administrativo e 

aqui se dá por integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos. ------------------------------------------------------------

Ponderado, apreciado e discutido o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:-------------------------

----- a) Acolher o teor da 1nformação Técnica sobredita; -------------------------------------------------------------------------------------

b) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento do processo administrativo; 

----- c) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação, bem como de que deverá requerer a emissão do 

alvará de licença de obras de construção, nos prazos previstos no RJUE. 

Licenciamento para obras de edificação - aprovação dos projetos das especialidades · Processo administrativo 

n.0 66/2021 

----- Presente o processo administrativo n.0 66/2021, de que é titular Maria Filomena Oliveira Constantino. --------------

-----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, deu conta da Informação Técnica 

n.0 UOT/PP/004/2021, de 22 de outubro de 2021, que se encontra arquivada no respetivo processo administrativo e 

aqui se dá por integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos.------------------------------------------------------------

Ponderado, apreciado e discutido o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

----- a) Acolher o teor da 1nformação Técnica sobredita; -------------------------------------------------------------------------------------

b) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento do processo administrativo;-----------------------------

----- c) Notificar a titular do processo do teor da presente deliberação, bem como de que deverá requerer a emissão do 

alvará de licença de obras de construção, nos prazos previstos no RJUE.-------------------------------------------------------------

Licenciamento para obras de ampliação - aprovação dos projetos das especialidades · Processo administrativo 

n.0 67/2021 

----- Presente o processo administrativo n.0 67/2021, de que é titular João Gonçalves Gomes. 

-----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, deu conta da Informação Técnica 

n.0 UOT/PP/002/2021, de 22 de outubro de 2021, que se encontra arquivada no respetivo processo administrativo e 

aqui se dá por integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos. 

Ponderado, apreciado e discutido o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
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MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

Câmara Municipal 

----- a) Acolher o teor da 1nformação Técnica sobredita; 

b) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento do processo administrativo; 

----- c) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação, bem como de que deverá requerer a emissão do 

alvará de licença de obras de construção, nos prazos previstos no RJUE.

Licenciamento para obras de alterações e ampliação - aprovação do projeto de arquitetura - Processo 

administrativo n.0 73/2021 

----- Presente o processo administrativo n.0 73/2021, de que é titular Vitor Luís Tavares Lima. -------------------------------

-----A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, deu conta da Informação Técnica 

n.º UOT/PP/001/2021, de 18 de outubro de 2021, que se encontra arquivada no respetivo processo administrativo e 

aqui se dá por integralmente reproduzida para os devidos e legais efeitos. 

----- Ponderado, apreciado e discutido o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

----- a) Acolher o teor da 1nformação Técnica sobredita; -------------------------------------------------------------------------------------

b) Aprovar o projeto de arquitetura; 

----- c) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação, bem como de que deverá apresentar os projetos 

de especialidades, nos prazos previstos no RJUE. -------------------------------------------------------------------------------------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, informou que nos termos do 

disposto no artigo 49.0 do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre outros, o regime jurídico 

das autarquias locais, fixava se o período de intervenção aberto ao público. 

Usou a palavra o munícipe Rui Flores, que apresentou uma sugestão relativamente ao Relatório de Contas do 

Município, no qual deveria haver maior rigor na sua elaboração, pois este deverá ser um documento sagrado. 

Prosseguiu, referindo que confrontado com o Relatório do Tribunal de Contas verificam se algumas divergências, dando -

como exemplo uma conclusão relativamente ao limite total da dívida do Município, em que se lê no Relatório de Contas 

do Município "conclui-se que se verifica o cumprimento integral das medidas e metas aprovadas para o período de 

vigência" e no Relatório do Tribunal de Contas pode ler se "Mantêm-se as infrações ao não cumprimento do Plano de -

Saneamento Financeiro", portanto não batendo certo uma coisa com a outra. 

----- O munícipe Rui Flores referiu, ainda, que, seja nas reuniões de câmara ou nas redes sociais, sempre irá continuar 

a dizer o que acha que é do seu interesse e que possa trazer mais -valias para o Município. -------------------------------------

----- Usou, em seguida, a palavra a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, para 

deixar o compromisso que se terá muita atenção e rigor na elaboração do Relatório de Contas do Município. --------------

----- Usou, de imediato, a palavra a Senhora Vereadora Anabela Capucho Caeiro, para referir que relativamente ao rigor 

Ata n.º 2-A - 27 de outubro de 2021 

Página 1 0  de1 1  




-----

-----
-----------------------

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

Câmara Municipal 

do Relatório de Contas do Municipio, compreende o que o munícipe Rui Flores referiu, frisando que o mesmo é 

elaborado por uma equipa de técnicos superiores que acompanha esse relatório, juntamente com o Executivo 

Municipal, pelo que parte do principio que aquilo que os técnicos apresentaram será aquilo que está correto. Havendo 

diferenças, daquilo que é apresentado pelo Tribunal de Contas é importante que os técnicos que acompanharam a 

elaboração desses relatórios expliquem onde estão os pontos divergentes e porque é que eles existem.--------------------

Aprovação em Minuta 

----- A presente ata ficou lavrada, lida e aprovada em minuta, por unanimidade, no final da reunião de harmonia com o 

preceituado no artigo 57.0 do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre outros, o regime 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------jurídico das autarquias 1o cais. 

E nada mais havendo a apreciar, a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, 

deu por encerrada a reunião. Eram dez horas e trinta e cinco minutos. ----------------------------------------------------------------

E eu na qualidade de Secretário desta 

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz lavrei, li e subscrevi a presente ata. -----------------------------------------------
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