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REGUENJ~
1 

DE MONSARll\Z 
(APJfAL OOS VlNHOS DF. P0Rmcf1 

;I 

jl.i! EDITAL N.º 5/CM/2022 
. .H .· . . . 

i• . . . . .. 
PUBLICITAÇf;O DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPALTOMADAS NA SUA REUNIÃO 

li ORDINÁRIA DO DIA 2 DE FEVEREIRO DE 2022 
f! 

. . . H 
Marta Sofia 1~ Silva Chilrito Prates, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, .emJlconformidade com o disposto no. n.º 1 do artigo 56.º do Anexo 1 à Lei n.º 

75/2013, de J!12 de setembro, que estabelece, entre outros, o regime jurídico das 
' J\ 

autarquias lo~ais, publicita as deliberações desta Câmara Munieipal .de Reguengos de 
. !j· - < 

Monsaraz tomadas na sua reunião. realizada dia 2 de fevereiro de 2022, a seguir transcritas:H . 
"i'.
lf 

'-ll " }!

lf ORDEM DO DIA. 
i! 
li 

H 
Hasta PúblicJ\para alienação de equídeos

!1 
Foram presen~es as condições a. que estava sujeita a presente hasta pública para alienação 

1; . 

ele equídeos, i:não se tendo apresentado quaisquer concorrentes, pelo que a mesma foi 
I.•

declarada deserta. 
ji
li 
i1 

Despacho n.~ 1/GP/CPA/202i - Despacho de aprovação da alteração n.º 1 ao Plano 
" Plurianual dFi Investimentos e da alteração n. 0 1 . ao Orçamento do Município de 

Reguengos d~ Monsaraz relativo ao ano económico-financeiro de 2022 

Foi presente I& conteúdo integral do Despacho n.º 1/GP/CPA/2022, firmado pela Senhora 

Presidente dll Câmara Muniéipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 17 de janeiro de 
02022, atfnenJ~ à aprovação da alteração n. 1 ao Plano Plurianual de Investimentos e da 


alteração n.~h ao Orçamento do Município de Regueng9s de Monsaraz relativo ao ano 


económico-tiHanceiro de 2022. 


O Executivo Municipal tomou conhecimento. 
. I! ' 
' il , 

~ ~ 

1J\! ,. 

t•li 
f\ 
1• 

lili . . 
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11 

f ! 
Reconhecimento do direito à isenção e restituição do lmpostft Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas, ao abrigo do disposto na alínea c), do n.ft 2, do artigo 45. º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais , . i! . . . 
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 2/GP/2022, fifmada pela Senhora 

Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates) !em 27 de janeiro de 
' ' ' ' ' ' li 
2022, atinente ao reconhecimento do direito à isenção e restituição ii:lo Imposto Municipal 

I' . 
sobre as Transmissões Onerosas, ao abrigo do disposto na alínea e), d~ n.º 2, do artigo 45.º 

do Estatuto dos Benefícios Fiscais . li 1 · 

O Executivo Munidpal deliberou, por unanimidade, reconhec.er o ]direito à isenção e '-._.,/. 
·11 . 

·restituição do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas (l~T), relativamente à 

aquisição do prédio sito na Rua de Lisboa, n. º 22, ém Reguengos de lf:Aonsaraz, inscrito na 

matriz p~edial urbana. s~b º· artigo 654, da freguesia de Reguengos d~ Monsaraz e descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz sob~ n.º 2170/19930916, 

em harmonia ao preceituado no artigo 16.º, n.º 9, do Regime Finatfeiro das Autarquias · 

Locais e das Entidade lntérmunicipais, aprovado pela Lei n. 0 73/2013,ide 3 de setembro, e 
1 

no artigo 45.º, n. º 4, ·do EBF, encontrarem-se reunidos os ! pressupostos para 
i1 

reconhecimento e concessão da isenção e restituição do IMT, previstâ na alínea c), do n. º 
. li 

2, do artigo 45. º, do EBF, concretamente, ter ocorrido a primeira t~ansmissão de prédio 


reabilitado, localizado em ARU, destinando-se o prédio adquirido a\i,.habitação própria e 


permanente. . li 

11 

Ratificação/confirmação do Despacho n. 0 01/FIN/GP/2022, de ]~1 de janeiro, que 
. li 

determinou a aprovação da abertura de conta bancária - Rurban Li~k 
• ' 11 

Foi ·presente o conteúdo integral da Proposta n.º 3/GP/2022, fi~mada pela Senhora 


Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, lrm 27 de janeiro de 


2022, atinente à ratificação/confirmação do Despacho n.º 01/FIN11GP/2022, de 21 de 

• ' 1, ' • ' 

janeiro, que determinou a aprovação da abertura de conta bancária - ~urban Link. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do ~rtigo 35.º, n. º 3, do 

[; . 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo Anexo 1 da Lei rj~º 75/2013, de 12 de 


setembro, ratificar e confirmar o Despacho n. º 01 /FIN/GP/2022., dJf 21 de janeiro, que 


determihou a aprovação da abertura de uma conta bancária à orderrJ1na Caixa,.; e Crédito 


Agrícola Mútuo do Alentejo Central, C.R.L., com a finalidade I,,' e ec1 · para os 

1, ' 

movime(ltos de recebimentos e pagamentos do projeto RURBAN Link,iie 
li
:j 
11 
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11 ·

11 
estipulado n9t pontos 4.2. e 5.5. da Convenção Conjunta entre o Parceiro Líder e os 

Parceiros da Rede Cidades Circulares Relações URBANO - RURAIS. 
. 11 . . , 

' i! , , 
Minuta do Prfotocolo de Cooperação a celebrar entre o Alto Comissariado para as

11 ' - . 
Migrações, I;~. e o Municipi<! de Reguengos de. Monsaraz, no âmbito do projeto-piloto 

"Integrar Val~riza" ' . 

Foi present~ IÇi conteúdo integral deu conta da Proposta n. 0 4/GP/2022, firr;,ada pela 
11 , , 

Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 27 de 
/, ' 

janeiro de 2dh, atinente à minllta do Protocolo de Cooperação a ~elebrar entre o Alto 

Co~lssariado l~ara as Migrações, l:P. e o Município de Reguengos de Monsaraz, no âmbito 

do projeto·pi\\Jto "Integrar Valoriza". 

ü Executivo ~pnicipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar, eih harmonia ao disposto na alínea r), do n. 0 1, do artigo 33. º do Anexó 1 à Lei 

n.º 75/201~, ~e 12 de s_etembro, que aprovou o Regime_.Jurídito das Autarqui~s _Locais: e 

em cumpmnTinto .do disposto no ponto 8 da Resoluçao do Conselho de Mm1stros n. º 

91/2021, de 9 de julho de 2021, a Minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar entre ou , , 
. Alto Comissa~ado para as Migrações, 1. P. e o Município de Reguengos de Monsaraz, para 

- '·· . 

implementação do projeto-piloto "Integrar Valoriza'', que se encontra anexa à Proposta n.º 

4/GP/2022 el:aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os devidos e legais 
, 1: , 

efeitbs; il · 
.b) Mandatar ~ Senhora Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dra. 

Marta Sofia ~a Silva Chilrito Prates, a assinar o sobredito Protocolo, em· harmonia ao 
. ll . 

preceituado tjas alíneas a) e b) do n. 0 1, do artigo 35. 0 do Anexo 1àLei.n.0 75/2013, de 12 

d• ""'"'''t~,.,_ o R"'m' Jori~oo '" A""''"" loc•l•. · • 
Aprovação do Regimento do Conselho Municipal da Juventude de Reguengos de Monsaraz 

, , ,' 
(CMJRM) · 1l; 

Foi present~f o .conteúdo integral di! :Proposta n.º 5/GP/2022, firmada pela Senhora 

Presidente dâ Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 28 de janeiro de 
~ ·' , , , 

2022;. atine~te à aprovação do -Regimento do Conselho Municipal da Juventude de 
~ . .' 

Reguengos dJ Monsaraz (CMJRM). 
- i 

O Executivo.tunitipal _deliberou,. por ~nanimidade: 


a) Aprovar a·· alteraçao da des1gnaçao da Proposta AíJrova ão do. 
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11 

Regimento do Conselho Municipal de· Juventude de Reguengos ·~e Monsaraz", para
li. 

"Aprovação da Proposta de Regimento do Conselho Municipal de Juv~ntude de Reguengos 

de. Monsaraz", conforme proposto pela Senhora Vereadora da Câmara runicipal, Esmeralda 

Maria Rosado Fama Lucena; · 11 · 

b) Aprovar a Proposta de Regimento do Conselho Municipal da Juvent~de de Reguengos de 

Monsaraz, que se encontra anexa à Proposta ri.º 5/GP/2022 e aqui se ~á por integralmente 

reproduzida para todos os devidos e legais efeitos. . . . . ' \I 

i'.1 • 
Início do procedimento de alteração ao Regulamento de Publicidac!l,e, Outras Utilizações 

. 1 

do Espaço Público e Mobiliário Urbano do Município de Reguengos d~ Monsaraz 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta· n. 0 2/VP /2022, firma~a pelo Senhor Vice
. li' .

Presidente da Câmara Municipal, Francisco' José Cardoso Grilo, em 271 de janeiro de 2022, 

atinente ao início do procedimento de alteração ao Regulamento d~,I Publicidade, Outras 
. 1 

Utilizações do Espaço Público e Mobiliário Urbano do Município de Reg4engos de Monsaraz. 
. . 11 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: · :! 
"i 

a) Nos termos do n. º. 1 do artigo 98. º do novo Código do ProcedilT\~nto Administrativo, 
i: 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, aprovar o iní,~io do procedimento 

com vista à aprovação do Projeto de .altera~ão do Regulamento de[jPublicidade, Outras 


Utilizações do Espaço Público e Mobiliário Urbano do Município de Reglll,engos de Monsaraz; 


b) Aprovar o Edital de publicitação do procedimento que se encontra ~nexo à Proposta n. º 


2/VP/202.2 ê aq~i se dá por integralmente reproduzído para tódosilos d~vidos e legais 


efeitos, o qual deverá ser publicitado na página de internet do Municfpio de Reguengos de 


Monsaraz e afixado nos. locais de estilo. · li
li . 


Empréstimo de curto prazo em 2022 ·Minuta do contrato· _ li . 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 3/VP/2022, firma4~ pelo Senhor Vice


Presidente da Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 271[de janeiro de 2022, 


referente à aprovação da minuta do contrató de Empréstimo de curto ljrazo em 2022. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar ·a miriLta de ~ontrato de 

" ·empréstimo de cu~to prazo no valor de 750.000,00 €(setecentos e cinqÜenta mil euros) até 

. . 11 
31 de dezembro de 2022, apresentada pelo Banco BPI, S.A., que se encontra anexa à . . . li 
Proposta n. º 3/VP /2022 e aqui se dá por integralmente .reproduzido pana o evidos e 

legais efeitos. il. (
li

1 

i 1 

Página~ de 7 



. ! li 
REGUENG@S·


DE MONSAftÀZ 

.C.~P!T.-Ul(lS\llNHOS llf.fO~~Gt • 

1t ' 
Atribuição d~ !cartão Social do Munícipe 


Foi presentel!o conteúdo integral da Proposta n.º 6/VAF/2022, firmada pelo Senhor 


Vereador da ~âmara Municipal. António Manuel .Boto Fialho, em 27 de janeiro de 2022, 


referente à at~buição do Cartão Social do Munícipe. 

i' . . 

o Executivo 1rnicipal deliberou, por unanimid.ade: . . . . . . . 

a) Em conson~ncia" aprovar· a atribuição I renovação do Cartão Social do Muníçipe aos 

· munícipes co~~tantes na Proposta ·n. º 6/VAF/2022, nos exatos termos consignados; 

b) Aprovar .~\indeferimento dos pedidos de atribuição/ren9vação do Cartão Social do 

Municípe, nofl termos do art. º 14. º do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do . 

Munícipe, pot!falta de cumprimento do requisito no n. º 1, do art. º 5. 0 
, do Regulament~, 

conforme me!~or se ertcorit.ra fundamentado em relatórios elaborados pelo Serviço de Ação · 

Social do Mun,1típio de Reguengós de Mónsaraz, nos exatos termos consignados. 

ll' ' ' li '' ' 1 

Atribuição dô~ apoiós previstos no Cartão Social do. Munícipe 

Foi presente lo conteúdo' integral da Proposta n. º 07/VAF12022, firmada pelo Senhor 

Vereador da ~âmara Municipal, António Manuel Boto Fialho, em 28 de janeiro de 2022, 1
'1 

referente à atribuição dos apoios previstos no Cartão Soc':ial do Munícipe. 


O Executivo ~unicipal deliberou, por unanimidade, integrar,' nos termos do disposto do n. º 

1 , . • 

1 do art." 23ff e do n. º 2 do art. º 24. º do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do 
)! . '. . 

· Munícipe·, asji munícipes. constantes na, Proposta n. º 7/VAF/2022, na medida Ocupação 

Temporária êle Tempos Livres. 
p

11 

t ~ 
i' 

1! 


Administraçãó Urbanística 

ll 
I' 

Alteração à \!licença de lóteamentó titulada pelo alvará n. º 2/1996 de 01.0B.1996 

Processo ad~inistrativo n. º 612021 ·· 


Foi presente IP processo administrativo ~- º 6/2021, de que são titulares Rosa Maria Gaspar 


Campaniço, ~paquim Viriato Campaniço Fonseca e Francisco Maria Campaniço Fonseca. 


O Executivo ~unicipal deliberou, pór unanimidade: 

' ,1 

a) Emitir parêcer favorável; 
:t 


b) O aditame'hto áo.alvará de loteamento, contemplando a presente alt ação;

li

• li . . 

e) Acomunit~ção oficiosa à Conservatória do Registo Predial nos term s do n. º 
li
I; 
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, do RJUE; li 

11 
d) Notificar os titulares do processo do tçor da presente deliberação. li 1 

. , 	 . \'[ 

Licenciamento para obras de edificação - aprovação do projeto de ~rquitetura - Processo 

administrativo n.º 2/2022 . 11 

Foi presente o processo administrativo ri.º .212022, de que é titular @~arte André Alfenim 
~ f 1

Janes Costa. ! 
11 

1 

O Executivo Municipal deliberou., por unanimidade: li 
li 
 ',.__/
a) Aprovar o projeto de arquitetura; 
lf

b) Notificar o.titular do processo do teor da presente deliberação il 
. 11 

Licenciamento de alterações no ·decorrer da obra - projeto de a~quitetura - Processo 

administrativo n. o 1012020 . ' 11 . . 

Foi presente o processo administrativo n.º 10/2020, de que é titular l\lenrique José Vieira 
ilFerra. ,,'1 

O Exec_utivo Municipal deliberou, por unanimidade: il 
a) Aprovar o projeto de alterações; 	 li 

1 

!1\b) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação. 	 ,,
'l 
11 

Licenciamento para obras de alterações e ampliação - aprova~ão do projetos das 
• 	 il 

especialidades - Processo administrativo n. º 73/2021 · ji 

Foi presente o processo administrativo n. º 73/2021, de que é titul~~ Vitor Luís Tavares 

Lima. !1 
11 

~ Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 	 ;I 

ii 
a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciarf\ento do processo 

• 'r1

1administrativo; 	
1 

11 

jjb) Notificar o titulàr do processo do teor da presente deliberação. 	 ,, 
',I 
i! 
!i 

Liéenciamerito para obras · de edificação - Aprovação do projeflo de Arquitetura 

Processo administrativo n. º 55/Z021 . :: 


Foi presente o processo admi~istrativo n. º 55/2021, de que é titul~r M,~nuel Joaquim Mitra 


Pacheco. · li " 
,, 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

li 
1,'I 
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a) Aprovar o : rojeto de arquitetura; 


b). Notificar li titular do processo do teor da presente deliberação 


P•çm do lldplo do ,.,..._do "°""~· 3 do '""""ro do 1022. 

1 . 

; A Presidente da Câmara Municipal 

Marta Prates 

--.-
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