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Edital n.2 18/CM/2022 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

TOMADAS NA SUA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 DE ABRIL 


DE 2022 


Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em 

conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

que estabelece, entre outros, o regime jurídico das autarquias locais, publicita as deliberações desta 

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz tomadas na sua reunião realizada dia 27 de abril de 

2022, a seguir transcritas: 

ORDEM DO DIA 

Palco de Sonhos - Desfile de Vestidos de Chita 

Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 8/VP/2022, firmado pelo Senhor Vereador da 

Câmara Municipal, António Manuel Boto Fialho, em 20 de abril de 2022, atinente ao pedido 

formulado pela Pako de Sonhos, no âmbito do Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, 

para diverso apoio logístico na atividade, desfile de Vestidos de Chita. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os apoios solicitados pela Palco de 

Sonhos, nos exatos termos peticionados. 

Comissão Social de Santo António do Baldio- Festa de Santo Isidro 

Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 9/VAF/2022, firmado pelo Senhor Vereador 

da Câmara Municipal, António Manuel Boto Fialho, em 20 de abril de 2022, atinente ao pedido 

formulado pela Comissão Social de Santo António do Baldio, no âmbito do Programa de Apoio a 

Atividades de Caráter Pontual, para a cedência de diverso apoio material e logístico para realização 

das Festas em Honra de Santo Isidro, que decorrerão nos de 27 e 29 de maio de 2022. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os apoios solicitados pela Comissão Social 

de Santo António do Baldio, nos exatos termos peticionados. 

Constituição de compropriedade do prédio rústico denominado "Coutada", sito na freguesia de 

Reguengos de Monsaraz 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 24/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 

Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 6 de abril de 2022, atinente á constituição 

de compropriedade do prédio rústico denominado "Coutada", sito na freguesia de Reguengos de 

Monsaraz. 
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Edital n,º 18/C!'v1/2022: 

PUBLIC!TAÇÃO DAS DEUBERAÇÕES DA CÃMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO DlA 27 DE ABRIL DE 2022 

efeitos previstos no artigo 54.º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na redação que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, à constituição do regime de compropriedade que 

decorrerá da venda do prédio rústico denominado "Coutada", sito na freguesia e concelho de 

Reguengos de Monsaraz, inscrito na respetiva matriz cadastral sob o artigo 291, da secção 015, da 

freguesia de Reguengos de Monsaraz, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Reguengos de 

Monsaraz sob o n.º 1961/19921007, da referida freguesia, na proporção de 1/2 (metade) para cada 

um dos comproprietários. 

Extinção do procedimento para contratação de empréstimo de médio e longo prazos para substituição 
• 

de dívida dos acordos de regularização de dívida celebrados entre o município de Reguengos de 

Monsaraz e a Águas do Vale do Tejo, S.A. e abertura de novo procedimento 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 20/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 21 de abril de 2022, atinente á extinção do 

procedimento para contratação de empréstimo de médio e longo prazos, para substituição de dívida 

dos acordos de regularização de dívida, celebrados entre o município de Reguengos de Monsaraz e a 

Águas do Vale do Tejo, S.A. em 15.09.2020 e 30.12.2020, aprovado em reunião de câmara municipal 

realizada no dia 16 de março de 2022 e abertura de novo procedimento. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Determinar a extinção do procedimento para contratação de empréstimo de médio e longo prazos 

para substituição de dívida dos acordos de regularização de dívida ARD 2020 e ARD Lll/2020 

celebrados entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Águas do Vale do Tejo, S.A. em 

15.09.2020 e 30.12.2020, aprovado em reunião de câmara municipal realizada no dia 16 de março de 

2022, fundamentada na alínea c), do n.º 1, do artigo 79.º, do Código dos Contratos Públicos, e, bem, 

assim, a revogação da decisão de contratar, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 80.º do Código 

dos Contratos Públicos; 

b) Determinar a abertura de um procedimento para contratação de empréstimo de médio e longo 

prazos, para posterior aprovação e submissão à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na 

alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º e na alínea f), do n.º 1, do artigo 25.º, ambos do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pelo Anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para 

substituição de dívida dos acordos de regularização de dívida ARD 2020 e ARD Lll/2020 celebrados 

entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Águas do Vale do Tejo, S.A. em 15.09.2020 e 

30.12.2020, respetivamente, no montante total até 7.009.836,15€ (sete milhões nove mil oitocentos e 

trinta e seis euros e quinze cêntimos), com um prazo de 20 (vinte) anos, sem carência de capital, com 

reembolso trimestral em prestações constantes de capital e juros, com taxa de juro variável indexada 

à Euribor a 12 meses acrescida de um spread (a apresentar pelas instituições financeiras) e floor zero, 

e sem comissões de abertura, de estudo, montagem ou demais comissões iniciais, sendo admitidas 

comissões de gestão; 

c) Determinar que sejam convidadas as seguintes instituições financeiras: Banco BPI, S.A.; Banco 

Comercial Português, S.A.; Banco Santander Totta, S.A.; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo 

Central, C.R.L.; Caixa Geral de Depósitos, S.A.; e, Novo Banco, S.A.; a fim de apresentarem, querendo, 

proposta com as respetivas condições e estipulações contratuais; ~ tl:r 

d) Determinar que o júri para abertura e análise das propostas apres CTªJseguinte 
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Edital n.º !8/CM/2022: 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNiÃO ORDINÁRIA 

DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 

composição: 

Presidente: Rute Paula Quintas Sereto Murteira; 

Primeiro Vogal Efetivo: Maria de Fátima Dias Lourinho Fernandes; 

Segundo Vogal Efetivo: João Filipe Esteves Casinha; 

Primeiro Vogal Suplente: Maria do Carmo Margalha Dorropio; 

Segundo Vogal Suplente: Nuno Miguel Bagão Félix; 

Atribuição de lugares para bares, tasquinhas e stand's institucionais - Festas de Santo António 2022 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 22/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 

Câmara Municipal, António Manuel Boto Fialho, em 20 de abril de 2022, atinente á atribuição de 

lugares para bares, tasquinhas e stand's institucionais para as Festas de Santo António 2022. 

O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com três votos a favor da Senhora Presidente da 

Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, do Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, e do Senhor Vereador António Manuel Boto Fialho e com um 

voto contra da Senhora Vereadora Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena: 

a) Aprovar o edital que fixa as normas para atribuição de lugares para bares, restaurantes e stand's 

institucionais para a edição de 2022 das Festas de Santo António, o qual se anexa e aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais; 

b) Aprovar a constituição da Comissão de Abertura de Propostas e de Atribuição de Lugares para a 

edição de 2020 das Festas de Santo António, nos seguintes termos: 

Presidente: Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe da Divisão de Administração Geral; 


Primeiro Vogal Efetivo: João Paulo Passinhas Batista, Técnico Superior; 


Segundo Vogal Efetivo: Duarte Nuno Gouveia Galhós, Técnico Superior; 


Primeiro Vogal Suplente: Patrícia Isabel dos Santos Casimiro, Técnica Superior; 


Segundo Vogal Suplente: Armando Jose Paulino Gança, Assistente Operacional. 


Cedência de espaço público ao Câmara Reguengos Clube - Festas de Santo António 2022 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 23/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 

Câmara Municipal, António Manuel Boto Fialho, em 20 de abril de 2022, atinente á cedência de 

espaço público ao Câmara Reguengos Clube nas Festas de Santo António 2022. 

O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com três votos a favor da Senhora Presidente da 

Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, do Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, e do Senhor Vereador António Manuel Boto Fialho e com um 

voto contra da Senhora Vereadora Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena, ceder gratuitamente um 

espaço, durante o mês de junho do corrente ano, devidamente identificado na planta anexa à 
Proposta n.º 23/VAF/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, 

para dinamização pelo Câmara Reguengos Clube, com vista à obtenção de receitas para esta 

associação sem fins lucrativos sedeada no concelho de Reguengos de Monsaraz. 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 24/VAF/2022, firmada pelo Stnho V eador da 
' ' 

Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 21 de abril de 2022, refer nte ' atribuição do 
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Edital r,a 18/CM/2C22: 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÃMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO ORDINÁRIA 

DO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 

Cartão Social do Munícipe, 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição/renovação do Cartão Social 


do Munícipe aos munícipes constantes na Proposta n_º 24/VAF/2022, nos exatos termos consignados, 


Para constar e produzir efeitos legais se publica o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser 


afixados nos lugares públicos de costume da área do Município, 


Reguengos de Monsaraz, 28 de abril de 2022 

Marta Prates 

DG 
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