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SESSÃO ORDINÁRIA DE 25 DE FEVEREIRO DE 2022 

ATA N.º 1/2022 

 

----- Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, nesta Cidade de 

Reguengos de Monsaraz e Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz, teve lugar uma sessão 

ordinária da Assembleia Municipal, sob a presidência da Senhora Maria de Fátima dos Santos 

Rosado Marques, Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, e sendo a mesma composta, 

ainda, pelo Senhor Rogério Paulo Carujo Carreteiro, na qualidade de Primeiro Secretário, e pela 

Senhora Adriana Filipa da Conceição Amador, na qualidade de Segundo Secretário. -------------------

----- Eram vinte e uma horas quando a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, Maria de Fátima dos Santos Rosado Marques, deu início aos trabalhos 

desta sessão, cumprimentando todos os presentes. ---------------------------------------------------------------- 

 

Membros Presentes 

----- Depois de feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros: Maria de Fátima 

dos Santos Rosado Marques (Partido Social Democrata); Élia de Fátima Janes Quintas (Partido 

Socialista); Sandra Isabel Lopes da Silva (Partido Social Democrata); José Luís Janeiro de Oliveira 

Merca (Partido Socialista); Nuno Miguel dos Santos Lavaredas (Partido Social Democrata); Mário 

Sérgio Mendes Ramalho (Partido Socialista); Matilde Parreira Lopes Capucho (Partido Social 

Democrata); Ana Rita Espenica Godinho Feijão (Partido Socialista); Rogério Paulo Carujo 

Carreteiro (Partido Social Democrata); Luís Fernando Valadas Viola (Coligação Democrática 

Unitária); Adriana Filipa da Conceição Amador (Partido Social Democrata); Eduardo Manuel 

Cardoso da Silva (Partido Socialista); Pedro Alexandre dos Santos Pinheiro (Partido Social 

Democrata); Rodrigo José Ramalho Paias (Partido Chega); Vânia Isabel dos Santos Ramalho 

(Partido Socialista) e Pedro Miguel Varela Mata da Conceição, Presidente da Junta de Freguesia de 

Reguengos de Monsaraz (Partido Social Democrata). ------------------------------------------------------------

----- Do Executivo Municipal estiveram presentes, a Senhora Presidente da Câmara Municipal, 

Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Francisco José 

Cardoso Grilo, e os Senhores Vereadores da Câmara Municipal Anabela Capucho Caeiro e 
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António Manuel Boto Fialho. --------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não compareceu o membro António José Fialho Cartaxo, Presidente da Junta de Freguesia de 

Corval, tendo sido apresentada justificação da respetiva falta, por escrito, nos termos do disposto 

no n.º 2 do artigo 29.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. -------------------------------------

----- O membro Nuno Isidro de Ambrósio Pinto, Presidente da Junta de Freguesia de Monsaraz, foi 

substituído de conformidade com a alínea b) do n.º 2 do artigo 18.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, pela Secretária da Junta de Freguesia de Monsaraz, Clarinda Maria da Conceição 

Velada Prezado, sua substituta legal. ---------------------------------------------------------------------------------

----- O membro Luís António Fonseca, Presidente da Junta de Freguesia da União das Freguesias 

de Campo e Campinho, não se encontrava presente no momento da abertura dos trabalhos, 

passando a participar nos mesmos já no decurso da sessão. ---------------------------------------------------- 

 

Ordem do Dia 

----- Declarada aberta a Sessão com a seguinte Ordem do Dia: -------------------------------------------------

----- Ponto Um - Apreciação da Informação Escrita da Senhora Presidente da Câmara Municipal 

sobre a atividade do Município; ----------------------------------------------------------------------------------------

----- Ponto Dois - Mapa Anual Global de Recrutamento para o ano de 2022; -------------------------------

----- Ponto Três – Revisão n.º 1 ao Plano Plurianual de Investimentos 2022-2026 e Orçamento 2022; 

----- Ponto Quatro – Transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da ação 

social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

Leitura e aprovação da ata da sessão extraordinária realizada em 26 de novembro de 2021 

----- A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Maria de Fátima dos Santos Rosado 

Marques, em ordem ao preceituado no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que estabeleceu, entre outros, o Regime Jurídico das Autarquias Locais, deu conta da ata 

da sessão extraordinária realizada no dia 26 de novembro de 2021, tendo a mesma sido colocada à 

apreciação dos membros do órgão. ------------------------------------------------------------------------------------
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----- Seguidamente, colocada à votação, a ata da sessão extraordinária ocorrida no dia 26 de 

novembro de 2021 foi a mesma aprovada por unanimidade dos membros presentes na referida 

sessão, em ordem ao preceituado nos n.ºs 2 e 3 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro, que aprovou o novo Código do Procedimento Administrativo. ------------------------------------- 

----- Não participaram na discussão e votação da referida ata os membros Rodrigo José Ramalho 

Paias e Clarinda Maria da Conceição Velada Prezado, em virtude de não terem estado presentes na 

sessão a que a mesma se refere. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Leitura e aprovação da ata da sessão ordinária realizada em 29 de dezembro de 2021 

----- A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Maria de Fátima dos Santos Rosado 

Marques, em ordem ao preceituado no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que estabeleceu, entre outros, o Regime Jurídico das Autarquias Locais, deu conta da ata 

da sessão ordinária realizada no dia 29 de dezembro de 2021, tendo a mesma sido colocada à 

apreciação dos membros do órgão. ------------------------------------------------------------------------------------

----- Pediu a palavra o membro Sandra Isabel Lopes da Silva para propor que a presente ata fosse 

discutida e votada na próxima sessão da Assembleia Municipal em virtude da sua elevada 

extensão. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Seguidamente, foi aprovado, por unanimidade, adiar a votação da ata da sessão ordinária 

realizada em 29 de dezembro de 2021 para a próxima sessão da Assembleia Municipal. --------------- 

 

 

Correspondência diversa recebida 

----- A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Maria de Fátima dos Santos Rosado 

Marques, deu conhecimento da diversa correspondência recebida, tendo o mapa de 

correspondência sido enviado a todos os membros, juntamente com a ordem de trabalhos da 

presente sessão, mapa, que se transcreve na íntegra: -------------------------------------------------------------- 

 

MAPA DE CORRESPONDÊNCIA DIRIGIDA À ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Período 16.12.2021 a 15.2.2022 
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N.º Registo Data Entrada 
AM 

Entidade Remetente Assunto 

184/2022 20/12/2021 Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Central (CIMAC) 

 Convocatória - Reunião da Assembleia 
Intermunicipal, em 30/12/2021 

5640/2021 22/12/2021 Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Central (CIMAC) 

Envio de Edital n.º 17/2021 de Convocação da 
Assembleia Intermunicipal da CIMAC - 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central 
para o dia 30/12/2021 

 4/2022 23/12/2021 Gabinete Jurídico do Município de 
Reguengos de Monsaraz 

Resposta ao pedido de informação efetuado pelo 
representante legal da sociedade Green Boost, 
Lda., na sessão da Assembleia Municipal de 

30/9/2021 

545/2022 27/12/2021 ASTRO - Secção de Astronomia do 
NFIST - Núcleo de Física do Instituto 

Superior Técnico 

Fim de Semana da ASTRO 

551/2022 07/01/2022 António Afonso - Secretário-geral da 
ANAM - Associação Nacional das 

Assembleias Municipais 

Divulgação de pareceres emitidos sobre Gabinete 
de Apoio à AM; Senhas de presença; Seguro de 

acidentes. Doação do valor e renúncia do seguro; 
Substituição do Vereador na AM; Lei da 

Paridade. Junta de Freguesia; Reunião ordinária 
e extraordinária da AM; Tempo de Serviço. 

Dispensa de funções de eleitos 
547/2022 08/01/2022 Manuel Ferreira Ramos - Coordenador 

do CVEL - Centro de Valorização de 
Eleitos Locais da ANAM - Associaçao 
Nacional de Assembleias Municipais  

Guia de Acolhimento para Migrantes 

549/2022 11/01/2022 António Afonso - Secretário-geral da 
ANAM - Associação Nacional das 

Assembleias Municipais 

III Congresso Nacional da ANAM, na Covilhã, 
no dia 19 de fevereiro de 2022 

552/2022 11/01/2022 Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Central (CIMAC) 

Envio de Edital n.º 18/2021 - Deliberações da 
Assembleia Intermunicipal da CIMAC - 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central 
realizada em 30/12/2021 

553/2022 13/01/2022 CM Arraiolos - Árvore do Ano 2022 Concurso de Árvore Europeia do Ano de 2022 

548/2022 14/01/2022 ATAM - Associação dos Trabalhadores 
da Administração Local 

Formação online - Avaliação de Impacte 
Ambiental na Gestão Urbanística Municipal 

546/2022 19/01/2022 ATAM - Associação dos Trabalhadores 
da Administração Local 

Listagem da Formação Projeto 2022 

544/2022 26/01/2022 Manuel Ferreira Ramos - Coordenador 
do CVEL - Centro de Valorização de 

Eleitos Locais da ANAM - Associaçao 
Nacional de Assembleias Municipais  

Linha Territórios  Inteligentes/Linha Regenerar 
Territórios 

642/2022 09/02/2022 Nuno Isidro de Ambrósio Pinto Requerimento a solicitar documentação e 
esclarecimentos sobre a Urbanização Tapada da 

Fonte, em Telheiro/Ferragudo 
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723/2022 15/02/2022 CPCJ - Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens de Reguengos de 

Monsaraz 

Envio do Relatório Anual de Atividades da 
CPCJ de Reguengos de Monsaraz do ano de 

2021 e Plano de Atividades para o ano de 2022, 
bem como a Ata que aprova os documentos. 

 

----- A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------- 

 

Assembleia Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) 

----- Usou a palavra Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Maria de Fátima dos 

Santos Rosado Marques, para dar conta de ter estado presente, juntamente com o membro José 

Luís Janeiro de Oliveira Merca, na reunião da Assembleia Intermunicipal da Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) que teve lugar no passado dia 30 de dezembro de 

2021. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Relatório Anual de Atividades da CPCJ de Reguengos de Monsaraz do ano de 2021 e Plano de 

Atividades para o ano de 2022 

----- Usou a palavra a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Maria de Fátima dos 

Santos Rosado Marques, para dar conta de que foi recebido o Relatório Anual de Atividades da 

CPCJ de Reguengos de Monsaraz referente ao ano de 2021 e o Plano de Atividades para o ano de 

2022. De forma muito genérica, referiu tratar-se de um documento de extrema importância, e uma 

vez não estar presente entre os membros da Assembleia nenhum membro que esteja na CPCJ, 

tomou a liberdade de efetuar um ligeiro comentário ao Relatório, que considerou extenso, 

pormenorizado, cuidado e que é o espelho de tudo aquilo que foi desenvolvido ao longo do ano de 

2021, todas as atividades desenvolvidas pela CPCJ, os elementos que estiveram presentes, as 

entidades envolvidas, as atividades desenvolvidas com a comunidade, quer escolar quer num 

sentido mais abrangente, bem como, o número que crianças que foram acompanhadas, os 

processos instaurados, os processos reabertos, os processos transitados, bem como outros que 

foram arquivados e, ainda, o tipo de acompanhamento que foi feito. ----------------------------------------

----- A Senhora Presidente da Assembleia Municipal concluiu tratar-se de um documento exaustivo 

e que permite perceber claramente a atividade da CPCJ durante o ano de 2021. ------------------ 
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Relativamente ao plano de atividades para 2022, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal 

referiu que, na sua perspetiva, se trata de um documento bem elaborado, pormenorizado, muito 

claro em que se começa por fazer uma caracterização do Concelho, depois um breve historial da 

CPCJ de Reguengos de Monsaraz, as entidades que a integram e, por fim, um plano definido em 

termos de objetivos, ações que vão ser realizadas, a quem se destinam, que estratégias vão ser 

utilizadas, quem são os responsáveis pela ação que vai ser desenvolvida e a data previsível para 

execução. Referiu, ainda, tratar-se de um plano que considera ambicioso e muito abrangente, tendo 

em conta as datas mais festivas, mais marcantes da atividade infanto-juvenil, tendo, também, uma 

preocupação ter sessões dirigidas à comunidade escolar, sessões de esclarecimento, outras sessões 

de promoção de comportamentos de vidas saudáveis. Por fim, a Senhora Presidente da Assembleia 

Municipal referiu tratar-se de um Plano muito interessante. ----------------------------------------------------

----- A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------- 

 

ANAM - Associação Nacional das Assembleias Municipais 

----- Prosseguiu no uso da palavra a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Maria 

de Fátima dos Santos Rosado Marques, para informar que a autarquia de Reguengos de 

Monsaraz nunca esteve representada nesta Associação, acrescentando que, de momento, está a 

ser feito o estudo para possível adesão da Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz a 

esta Associação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais referiu, tratar-se de uma Associação na qual vê interesse, uma vez que a mesma tem 

como finalidade dignificar o papel das assembleias municipais e a possibilidade de se poder 

partilhar experiências com outras assembleias municipais, bem como, perceber quais as 

estratégias a utilizar por forma a chegar mais de perto aos munícipes. Referiu, ainda, parecer-lhe 

ser uma mais valia a integração nesta Associação, sendo, no entanto, necessário efetuar algumas 

démarches, nomeadamente, ao nível do cabimento orçamental. ---------------------------------------------

----- Para finalizar, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal referiu estar-se a efetuar este 

estudo e que mais tarde virá para votação da Assembleia Municipal a decisão de aderir ou não à 

ANAM – Associação Nacional das Assembleias Municipais. -------------------------------------------------

----- A Assembleia Municipal tomou conhecimento. ------------------------------------------------------------ 
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Regimento da Assembleia Municipal para o Mandato 2021-2025 

----- A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Maria de Fátima dos Santos Rosado 

Marques, informou que se está a olhar para o Regimento da Assembleia Municipal de uma forma 

mais aprofundada, pelo que o mesmo irá sofrer algumas alterações, mais vastas do que aquilo que 

se tinha pensado inicialmente, com o intuito de enriquecer a estrutura do documento. -----------------

----- Mais informou, que os trabalhos de alteração ao Regimento encontram-se bem encaminhados, 

não estando ainda concluídos, prevendo-se disponibilizar o documento aos membros da 

Assembleia Municipal para ser discutido em próxima sessão do órgão. -------------------------------------

----- De seguida, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, dirigindo-se diretamente ao 

grupo de trabalho para revisão do Regimento da Assembleia Municipal, assumiu o compromisso 

de fazer presente o documento para apreciação na próxima sessão da Assembleia Municipal, a 

realizar no mês de abril, com as devidas alterações, para que possa ser discutido e, eventualmente, 

aprovado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------- 

 

Voto de Solidariedade para com o povo ucraniano e com a comunidade ucraniana que vive no 

concelho de Reguengos de Monsaraz 

----- Prosseguiu no uso da palavra a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Maria 

de Fátima dos Santos Rosado Marques, para referir que o dia 24 de fevereiro de 2022 foi um dia 

triste, pensando que todos têm acompanhado ao longo das últimas semanas e meses, e sobretudo 

nos últimos dias, o que vem acontecendo na Europa de Leste. Referiu, ainda, que todos 

percebemos que foram feitas várias tentativas de soluções diplomáticas e, de alguma forma, 

parecia mais ou menos óbvio de que a escolha entre a paz e a guerra seria uma coisa óbvia, mas tal 

não aconteceu e, infelizmente, a solução bélica falou mais alto e foi essa que venceu. -------------------

----- De seguida, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal afirmou que foi confrontada com a 

notícia da invasão da Ucrânia, facto que a deixou muito preocupada, afirmando que esta invasão 

coloca em causa a soberania e a integridade territorial daquele País, pelo que, não poderemos ficar 

indiferentes perante estas situações quando se percebe que os valores da paz, da liberdade, da 

democracia e dos direitos humanos são colocados em causa desta forma. Mais afirmou, que se 
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perdem vidas humanas porque não se conseguiram vencer conflitos com recurso a soluções 

pacíficas. Tendo por base o exposto, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal propôs um 

voto de total solidariedade para com o povo ucraniano e, de modo particular, para com toda a 

comunidade ucraniana que vive no concelho de Reguengos de Monsaraz. De seguida, colocou à 

consideração e votação dos membros da Assembleia Municipal o referido Voto de Solidariedade. --

----- Pediu a palavra o membro Sandra Isabel Lopes da Silva para se orgulhar, em primeiro lugar, 

por quem na presente data pode acompanhar a sessão da Assembleia Municipal via “streaming”, 

sendo a primeira vez que tal acontece, o que considerou ser um passo muito importante, conforme 

referiu a Senhora Presidente da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------

----- Relativamente à proposta do Voto de Solidariedade, o membro Sandra Silva referiu, em nome 

do Grupo Municipal do PSD – Partido Social Democrata, que irão aderir ao mesmo, frisando ser 

quase impossível que alguém tenha ficado indiferente perante tal situação, pelo som arrepiante 

das sirenes, que foi o que mais a impressionou. Acrescentou, de seguida, que ainda bem que não 

sabemos o que isso é, mas ao tentar imaginar o pânico daquelas pessoas, e o que estão a sentir, é 

algo que muito angustia, bem como, as imagens chocantes das pessoas, a tentarem fugir, 

colocando o que conseguem dentro de malas, deixando tudo para trás sem saberem o que lhes vai 

acontecer e, tudo isto, para não se falar das perdas humanas que, mesmo que fosse uma já seria 

muito. Referiu, ainda, que todos têm de lamentar quando a guerra é uma escolha, quando nem 

sequer deveria ser uma opção, pelo que há que repudiar estes atos e, sem quaisquer dúvidas, ficar 

solidários para com o povo ucraniano, não esquecendo que, também, os russos estão neste 

momento a passar um momento muito difícil, porque uma coisa são as decisões tomadas por um 

grupo de pessoas, outra coisa são aqueles que inclusive se querem manifestar e depois veem a sua 

liberdade condicionada, pelo que não se poderá colocar todos dentro do mesmo saco e não olhar 

para todos da mesma forma. Por fim, referiu que uma coisa é Putin e os seus mais próximos e 

outra coisa são os russos, não se devendo confundir a árvore com a floresta. ------------------------------

----- Deu entrada na sala de sessões desta Assembleia Municipal, o Senhor Luís António Rato 

Fonseca, Presidente da União das Freguesias de Campo e Campinho, eram vinte e uma horas e 

vinte e cinco minutos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Usou, em seguida, a palavra o membro Élia de Fátima Janes Quintas para afirmar que, na 



 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

Assembleia Municipal 

 

ATA N.º 1  —      25 de fevereiro de 2022  Página 9 de 30 

 

sequência da conversa tida com a Senhora Presidente da Assembleia Municipal no dia anterior, 

chegam à conclusão de que esta causa vai muito além do que são os partidos e do que é o político-

partidário, e aqui esquecendo qualquer fronteira partidária, pelo que todos devem estar unidos 

nesta causa que tanto preocupa, estar solidários com a população ucraniana que está residente no 

seu país, com a população russa que, infelizmente, não tem culpa (ou pelo menos a maioria não 

terá), tal como referiu a membro Sandra Isabel Lopes da Silva, bem como, com a população 

ucraniana residente no nosso concelho, que certamente sofre à distância pelos familiares que têm 

na Ucrânia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Para finalizar, referiu que tudo isto é o resultado de uma falta grande de noção daquilo que é o 

comum e, portanto, desejou que tudo isto passe muito depressa e que atinja o menor número de 

pessoas possível e que termine com o menos número de baixas possível na Ucrânia e nos restantes 

países que, provavelmente, poderão vir a estar envolvidos. ----------------------------------------------------

----- De seguida, a Senhora Presidente da Assembleia Municipal, Maria de Fátima dos Santos 

Rosado Marques, colocou a proposta de voto de solidariedade para com o povo ucraniano e com a 

comunidade ucraniana que vive no concelho de Reguengos de Monsaraz à consideração e votação 

dos membros da Assembleia Municipal. -----------------------------------------------------------------------------

----- Ponderado e apreciado este assunto, a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, 

aprovar o Voto de Solidariedade para com o povo ucraniano e com a comunidade ucraniana que 

vive no concelho de Reguengos de Monsaraz. ---------------------------------------------------------------------- 

 

Plataforma de acesso à documentação referente à Ordem de Trabalhos da Assembleia 

Municipal 

----- A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Maria de Fátima dos Santos Rosado 

Marques, perguntou a todos os membros se foi fácil trabalharem com a nova plataforma online 

onde se encontra disponibilizada toda a documentação referente aos pontos da ordem de trabalhos 

das sessões da Assembleia Municipal ou se tiveram alguma dificuldade. -----------------------------------

----- Relativamente à questão colocada pela Senhora Presidente da Assembleia Municipal, os 

membros foram unânimes em considerar ter sido fácil o acesso e o uso da plataforma. ----------------- 
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PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

 

Apreciação da Informação Escrita da Senhora Presidente da Câmara Municipal sobre a 

atividade do Município 

----- A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz, Maria 

de Fátima dos Santos Rosado Marques, concedeu a palavra à Senhora Presidente da Câmara 

Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, para explanar a atividade do Município, em 

harmonia ao preceituado na alínea c) do n.º 2 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que deu conta da informação municipal, 

entregue a todos os membros, a qual se encontra anexa à presente ata e que aqui se dá por 

integralmente reproduzida para todos os efeitos legais. ---------------------------------------------------------

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

Chilrito Prates, para cumprimentar todos os presentes, agradecendo a todos os que trabalharam 

para que fosse possível a presente sessão ser transmitida em streaming. ------------------------------------

----- De seguida, a Senhora Presidente da Câmara Municipal apresentou umas breves notas acerca 

da atividade do Município de Reguengos de Monsaraz uma vez que, ao contrário dos membros da 

Assembleia Municipal, o público presente não recebeu a informação escrita, bem como, referiu, ter 

notas adicionais em relação ao documento enviado a todos os membros da Assembleia Municipal. 

----- Assim, a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, 

começou por informar que irá referir-se somente aos acontecimentos ocorridos a partir do dia 29 

de dezembro de 2021, aquando da última sessão da Assembleia Municipal, dando conta, em 

primeiro lugar, da receção dos símbolos das JMJ – Jornadas Mundiais da Juventude, no Cais do 

Ancoradouro de Campinho, no dia 31 de dezembro de 2021, e no dia seguinte, 1 de janeiro de 

2022, a receção nos Paços do Concelho. -------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida, a Senhora Presidente da Câmara Municipal informou que as farmácias do 

concelho de Reguengos de Monsaraz passaram a ter o serviço de disponibilidade 24 horas, desde o 

dia 1 de janeiro de 2022, sendo um serviço que está a funcionar bem, conforme se tem verificado 

através dos testemunhos de muitos munícipes. --------------------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal informou, ainda, que no dia 4 de janeiro de 2022 
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foi efetuada a abertura do Centro de Testagem Municipal, em regime de casa aberta, funcionando 

na Biblioteca Municipal, de segunda a sexta-feira, durante as manhãs, uma iniciativa realizada em 

conjunto com as farmácias do concelho de Reguengos de Monsaraz, tendo a iniciativa sido, 

igualmente, alargada às freguesias, às ERPI’s, aos lares e às escolas do concelho. ------------------------

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal acrescentou, de seguida, que desde o dia 4 de 

janeiro de 2022, até à presente data, foram efetuados 2854 testes, em que foram obtidos 375 

resultados positivos e 29 inconclusivos. Mais disse, que após o dia 28 de fevereiro de 2022 será, de 

novo, aberto o Centro de Testagem Municipal, havendo, previamente, uma reavaliação com as 

farmácias da necessidade de continuar ou não. -------------------------------------------------------------------- 

----- Prosseguiu a sua intervenção a Senhora Presidente da Câmara Municipal para informar que o 

Grupo Coral da Casa do Povo de Reguengos de Monsaraz deslocou-se aos Paços do Concelho para 

cantar as Janeiras. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais informou, que teve lugar uma reunião relativamente à reabertura do Pólo da 

Universidade Túlio Espanca com o seu mentor e criador, o Professor Bravo Nico. -----------------------

----- Informou, também, a Senhora Presidente da Câmara Municipal da reunião havida com os 

responsáveis pela empresa Greenboost, Lda.. -----------------------------------------------------------------------

----- Prosseguiu, informando da primeira reunião com a Comissão de Acompanhamento para a 

transferência de competências na área da educação, a qual acontecerá a partir do dia 1 de abril do 

ano de 2022, sendo que neste momento o foco está na questão dos contratos e da passagem dos 

mesmos do Agrupamento de Escolas para o Município de Reguengos de Monsaraz, sendo um 

longo trabalho, mas que está a decorrer a bom ritmo. ------------------------------------------------------------

----- Mais disse, a Senhora Presidente da Câmara Municipal, que teve lugar a primeira reunião do 

novo mandato com a Comissão Municipal de Proteção Civil onde foram abordadas questões de 

ordem operacional com todos os comissários, bem como deu conhecimento da reunião com 

diversos agentes turísticos que solicitaram essa diligência. -----------------------------------------------------

----- De seguida, a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, 

deu conhecimento da referiu com o Alto Comissariado para as Migrações no sentido da assinatura 

do Protocolo, onde esteve presente a Senhora Secretária de Estado, protocolo este que visa garantir 

o acolhimento de população migrante residente no concelho de Reguengos de Monsaraz, bem 



 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

Assembleia Municipal 

 

ATA N.º 1  —      25 de fevereiro de 2022  Página 12 de 30 

 

como de toda aquela que aqui venha a residir. ---------------------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal destacou, ainda, a reunião com a Associação 

PédeXumbo no âmbito do Festival Andanças, iniciativa a realizar no concelho de Reguengos de 

Monsaraz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida, a Senhora Presidente da Câmara Municipal referiu a reunião com a Rodoviária do 

Alentejo, aproveitando para acrescentar ter sido estabelecido um acordo para abertura das 

instalações do Centro Logístico de Transportes, as quais têm estado fechadas nos últimos anos 

para grande incómodo dos passageiros, com temperaturas altíssimas no verão e baixíssimas no 

inverno. Assim, a partir do próximo dia 1 de março de 2022, passarão a estar abertas as instalações 

e os cidadãos poderão passar a usar as casas de banho que era algo que não acontecia com 

regularidade, sendo o horário das 7:30h às 18:30 h, em período escolar, e das 7:30 às 18:00 horas, 

em período não escolar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Mais informou, que o presente acordo tem custos para o Município, sendo que são os mesmos 

residuais, uma vez que o que estará a cargo do Município de Reguengos de Monsaraz será a 

limpeza diária, todas as manhãs, e os produtos de limpeza e consumíveis do Centro Logístico de 

Transportes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal deu, de seguida, conhecimento da receção no 

Município de Reguengos de Monsaraz do Senhor Coronel Peralta Pimenta, Comandante do 

Regimento de Cavalaria N.º 3 de Estremoz, que veio apresentar-se e colocar à disposição do 

Município de Reguengos de Monsaraz os serviços dos militares quando se entender necessitar dos 

mesmos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal informou da reunião com a ACOS - Associação de 

Agricultores do Sul, para uma perceção macro/global das necessidades dos agricultores da zona 

Sul, mais precisamente da região onde nos inserimos. -----------------------------------------------------------

------ De seguida, a Senhora Presidente da Câmara Municipal deu conta da reunião com a 

Associação Ser Mulher, no âmbito do programa Apoio à Vítima. ------------------------------------------------

----- Informou, também, da reunião tida em Lisboa com a empresa Altice. ---------------------------------

----- Prosseguiu a Senhora Presidente da Câmara Municipal para informar da reunião tida com o 

Eng.º Pedro Salema da EDIA para colocar algumas questões ao nível do regadio, referindo que na 
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mesma endereçou um convite ao Senhor Engenheiro, e que o próprio prontamente aceitou, para 

estar presente no próximo dia 18 de março de 2022, às 10.30 horas, no Auditório Municipal, para 

uma discussão dos possíveis desafios para o Alentejo na próxima década, num colóquio que irá 

chamar-se “Regadio 20 30 Discussão dos Possíveis Desafios para o Alentejo na Próxima Década”, 

organizado pelo Município de Reguengos de Monsaraz em parceria com a EDIA e a FENAREG - 

Federação Nacional de Regantes. Informou, ainda, que o referido colóquio terá a participação do 

Senhor Presidente do Conselho de Administração da EDIA, Eng.º Pedro Salema, do Senhor 

Presidente da FENAREG - Federação Nacional dos Regantes, Eng.º José Núncio, e do Senhor 

Diretor da DGADR – Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Eng.º Rogério 

Ferreira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida, a Senhora Presidente da Câmara Municipal deixou o convite para todos estarem 

presentes no referido colóquio, garantindo que nesta fase será uma discussão importante no que 

tem a ver com a rega e com a seca, garantindo, também, que será um momento muito rico de 

partilha e que os contributos são essenciais para que se possa almejar obter uma melhor e mais 

sustentável agricultura para a nossa região na próxima década. -----------------------------------------------

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal informou, de seguida, que terminaram a visita a 

todas as escolas do concelho, deixando a nota de que foram encontradas necessidades nas escolas, 

as quais têm vindo a ser corrigidas, dando como exemplo os muitos arranjos no parque do Jardim 

de Infância; os arranjos no painel solar da Escola Básica Manuel Augusto Papança; aproveitou-se a 

pausa escolar do Natal para se fazer uma grande intervenção na rede de abastecimento de água do 

refeitório da EBAG – Escola Básica António Gião, bem como, outras melhorias no refeitório; na 

Escola Básica de São Pedro do Corval foi efetuado um arranjo significativo no exterior e, também, 

no telhado porque existiam grandes infiltrações nas salas; no Outeiro foram efetuados alguns 

arranjos e foi comprado um quadro novo para a sala de aula porque o existente já não tinha 

condições; foi, também, efetuada uma intervenção na Escola de Caridade. ---------------------------------

----- Mais disse a Senhora Presidente da Câmara Municipal que estão previstas algumas melhorias 

nas Escolas de São Marcos do Campo e Campinho e que as mesmas serão efetuadas muito em 

breve. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal informou, ainda, da reunião do Plano Municipal 
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para a Inclusão e Igualdade. ---------------------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida, a Senhora Presidente da Câmara Municipal deu conhecimento da reunião com a 

Senhora Presidente da ARS, Dra. Maria Filomena Mendes, e com a Diretora do ACES – 

Agrupamento de Centros de Saúde, tendo sido muito importante e interessante, nomeadamente 

no que respeita ao assunto da transferência de competências na área da saúde, que se irão manter 

para o dia 1 de abril de 2022, e onde foram debatidas as dificuldades na área da saúde. ----------------

----- Acrescentou a Senhora Presidente da Câmara Municipal que se realizaram diversas reuniões 

nas áreas de projetos, nomeadamente o URBANLINK. ----------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal deu, ainda, conta da reunião acerca de 

cibersegurança, que muito preocupa a todos, e da reunião com a Maporal. --------------------------------

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal deu conhecimento da ronda de reuniões com 

promotores de vários projetos que já estavam em andamento no Município e da reunião com o 

Conselho de Administração das Águas do Vale do Tejo, S.A.. -------------------------------------------------

----- Prosseguiu a sua intervenção, dando conta de que no passado dia 7 de fevereiro de 2022 foram 

oferecidos computadores portáteis à Biblioteca da Escola Secundária Conde de Monsaraz, uma vez 

que esta havia solicitado apoio nesse sentido. ----------------------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal deu, ainda, conhecimento de que no passado dia 

7 de fevereiro de 2022 tiveram início as obras de requalificação das instalações do Gabinete de 

Ação Social, sendo que se trata de uma obra num edifício histórico da nossa terra, a qual tem sido 

acompanhada pelos arquitetos ao serviço do Município de Reguengos de Monsaraz. Referiu, 

ainda, ser este um edifício que não era intervencionado há décadas e que as obras que estão a 

decorrer a bom ritmo, tendo-se iniciado no telheiro e no telhado, que tinha muitas infiltrações e, 

também, no alpendre e na estrutura de madeira que há muito estava a cair, procedendo-se, 

também, à limpeza e à reparação do algeroz do edifício, foi retirado todo o chão de madeira, que 

estava cheio de bichos, e foi colocado um chão flutuante. Mais informou que já estão duas salas 

prontas, mas o trabalho irá continuar, tendo sido remodelada, também, a casa de banho, foram 

eliminadas duas fossas e foram ligados os esgotos do edifício à rede pública de esgotos 

domésticos. Referiu, ainda, que, sobretudo para quem trabalha no edifício, esta é uma intervenção 

com significado, porque trabalhavam com duas fossas ligadas aos gabinetes desde há muitos anos 
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e queixavam-se muito de tal situação. Por fim, a Senhora Presidente da Câmara Municipal referiu 

que foram reparadas janelas e paredes e, posteriormente, serão feitas as pinturas em todo o 

edifício. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Prosseguiu a sua intervenção a Senhora Presidente da Câmara Municipal, para referir que 

existiam, também, intervenções no Picadeiro Municipal, o qual estava em muito mau estado, 

procedendo-se à lavagem das paredes das cavalariças e dos restantes pavilhões, encontrando-se a 

decorrer o corte de verdes e a limpeza de todo o espaço exterior envolvente, tendo sido retirada a 

lona da tenda exterior, que estava completamente rasgada, bem como está a ser efetuada a 

reparação e delimitação de todo o picadeiro exterior. ------------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente da Camara Municipal informou, ainda, que nas oficinas de mecânica da 

Câmara Municipal estão a ser readaptados os espaços, com pintura e reparações do alpendre, está 

a ser feito um muro e a criar-se uma zona de lavagem de peças e a construção de uma casa de 

bomba com pressão de ar. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Na Cartuxa, informou já ser visível a limpeza que foi efetuada no espaço, notando-se a 

mudança que esta sofreu, tendo sido limpo e removidos todos os verdes e entulho, numa 

instalação municipal que está numa das entradas da cidade de Reguengos de Monsaraz e que tal, 

como todas, deve ter dignidade, sendo que estas zonas de entrada terão que ter, ainda, mais 

dignidade. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal informou, ainda, que também se procedeu á 

limpeza do canil e foi aumentada a área do estaleiro. -------------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal continuou a sua intervenção referindo que no 

Centro Logístico de Transportes, instalações que abrirão ao público no próximo dia 1 de março de 

2022, conforme já referido anteriormente, foi efetuada uma limpeza profunda na sala de espera, 

guichet dos bilhetes e manutenção das casas de banho, uma vez que têm estado fechadas, nas 

quais foram instalados sanitários novos e um fraldário. ---------------------------------------------------------

----- Ainda no que respeita ao Centro Logístico de Transportes, a Senhora Presidente da Câmara 

Municipal informou que se procedeu à substituição das cadeiras na zona de refeição dos 

motoristas e à reparação das casas de banho dos motoristas e funcionários. -------------------------------

----- De seguida, a Senhora Presidente da Câmara Municipal informou que está em progresso a 
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reparação da carpintaria da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, para, de imediato, dar 

conta de que os serralheiros do Município encontram-se a reparar os portões dos campos de ténis, 

os quais não se encontravam em boas condições, a colocar a tubagem de extração de ar das casas 

de banho da estação rodoviária, porque a existente não estava boa, e ainda, a produzirem vasos e 

floreiras para a Praça da Liberdade, o que se trata ainda de uma surpresa. ---------------------------------

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal deu, de seguida, nota da reunião com a secção 

Regional do Alentejo da Ordem dos Arquitetos. No âmbito da educação, deu conta da reunião tida 

com a Associação Tempos Brilhantes que já trabalha em conjunto no âmbito das AEC, da visita ao 

horto municipal com o acompanhamento técnico do Senhor Eng.º Nuno Lourenço. ---------------------

----- De seguida, a Senhora Presidente da Câmara Municipal deu conta da apresentação do Projeto 

Adélia, da organização do XIII critério Corta-Mato Paulo Guerra e da reunião tida com a nova 

equipa do “Mais Sucesso”, a qual arrancará muito em breve. ---------------------------------------------------

----- Deu conta, ainda, das reuniões realizadas com a Presidente da Associação de Natação do 

Alentejo, com a DECO, com a ARPIP, acerca do processo da estrutura residencial para idosos, 

centro de dia e serviço de apoio domiciliário em Perolivas, e com a Senhora Provedora da Santa 

Casa da Misericórdia de Monsaraz, na qual foi dada nota do processo da estrutura residencial para 

idosos, centro de dia e serviço de apoio domiciliário em Outeiro. ---------------------------------------------

----- De seguida, a Senhora Presidente da Câmara Municipal deu conhecimento da visita à 

Maporal, a qual teve como objetivo conhecer as novas instalações do matadouro. -----------------------

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal referiu, ainda, as reuniões tidas com a 

responsável do Núcleo de Intervenção Veterinária de Reguengos de Monsaraz e das diversas 

reuniões no âmbito da Estratégia Local de Habitação, as quais têm a ver com o programa 1.º 

Direito. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida, informou sobre os dados da vacinação contra a COVID no concelho de Reguengos 

de Monsaraz, em que o último dia será no dia 28 de fevereiro de 2022, no CVC – Centro de 

Vacinação Comunitário, instalado no Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, 

passando a realizar-se, a partir do dia 2 de março de 2022, no Centro de Saúde de Reguengos de 

Monsaraz, por indicações superiores, retornando ao Parque de Feiras e Exposições de Reguengos 

de Monsaraz casa haja necessidade. -----------------------------------------------------------------------------------
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----- Informou, assim a Senhora Presidente da Câmara Municipal que relativamente aos utentes 

maiores de 12 anos e aos adultos com a 1.ª dose, foram vacinados 87,80%; utentes adultos com a 2.ª 

dose, foram vacinados 83,48%; utentes com a dose de reforço, foram vacinados 54,2%. Em relação 

às crianças dos 5 aos 11 anos, com a 1.ª dose encontram-se vacinadas 56 crianças, mais 

precisamente 56,41%, e dos 5 aos 11 anos, com a 2.ª dose, estão vacinadas 8,5% das crianças. ---------

----- Para finalizar a Senhora Presidente da Câmara Municipal colocou-se à disposição da 

Assembleia para o esclarecimento de qualquer questão. ---------------------------------------------------------

----- Pediu a palavra o membro Sandra Isabel Lopes da Silva para referir ter algumas questões, no 

entanto, algumas já foram esclarecidas pela Senhora Presidente da Câmara Municipal. Deixou, no 

entanto, um apontamento sobre o conteúdo da nota introdutória da informação da Senhora 

Presidente da Câmara Municipal enviada a todos os membros, que considerou ser de grande 

relevância, que é, justamente, a importância dos jovens na sociedade e, mais concretamente, o 

papel ativo enquanto cidadãos em geral e na política em particular, referindo-se no documento a 

criação do Conselho Municipal de Juventude. Prosseguiu, referindo tal não ser surpresa nenhuma 

pois já estava previsto no programa eleitoral do Partido Social Democrata, sendo, no entanto, 

importante realçar que se avance para uma medida que já deveria ter sido tomada há mais tempo, 

questionando, de seguida, se já existia um timing definido e qual o ponto da situação, uma vez que 

é referido no documento que este conselho irá ser criado, mas não é feita referência concreta 

quanto ao momento da sua criação. -----------------------------------------------------------------------------------

----- Seguidamente, o membro Sandra Isabel Lopes da Silva colocou outra questão relativamente à 

reabertura do terminal rodoviário, que referiu tratar-se de um assunto que toca a todos, não 

fazendo sentido pensarmos que esteja fechado há tanto tempo, o que é quase impensável, mas é 

uma realidade. Referiu, ainda, que é mais uma prova de que não sendo uma competência da 

autarquia, havendo vontade e havendo diálogo consegue-se resolver os problemas. Prosseguiu, 

referindo que, em nome do Grupo Municipal do Partido Social Democrata, mas em primeiro lugar 

em nome dos Reguenguenses, há que dizer muito obrigada, porque, de facto, é impensável que se 

estivesse nesta situação, afirmando, de seguida, que apesar de não ser a situação ideal, há outras 

situações para resolver relacionadas com a Rodoviária, mas para já é um primeiro passo muito 

importante e seria bom que muitas outras questões se pudessem resolver com vontade e com 
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diálogo, mas existirão outras situações mais complicadas, pelo que é importante ir  resolvendo 

estas que poderemos tratar assim. -------------------------------------------------------------------------------------

----- Por último, o membro Sandra Isabel Lopes da Silva referiu-se em relação às obras na Praça da 

Liberdade, pois na última sessão da Assembleia Municipal havia colocado uma questão em relação 

aos delimitadores, ou como lhe chamam de forma carinhosa “patas”, e a Senhora Presidente da 

Câmara Municipal disse que iriam ser retiradas e que seriam feitas outras intervenções no local e 

que estas estariam para breve. Neste sentido, questionou se já existe uma data prevista ou alguma 

decisão definitiva. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Usou, de seguida, a palavra a Senhora Presidente da Câmara Municipal para esclarecer que 

em relação ao Conselho Municipal de Juventude não conseguir precisar a data da reunião da 

Câmara Municipal em que foi aprovada a proposta de regulamento para o referido Conselho 

Municipal de Juventude, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade, encontrando-se, neste 

momento, no período de recolha de sugestões. Informou, ainda, que foram tomadas as devidas 

cautelas nesta fase, no sentido em que foi dada a informação, enviado o Edital e feito o contato 

para todas as associações do concelho que têm jovens, para que estejam atentos a este período de 

recolha de sugestões, pois considerou ser muito importante esta fase, a qual não deve passar sem 

se saber que está a existir, pois os contributos são importantíssimos. Referiu, ainda, que passada 

esta fase a proposta de regulamento virá, depois, à aprovação da Assembleia Municipal. -------------

----- Relativamente ao terminal rodoviário, a Senhora Presidente da Câmara Municipal agradeceu 

as palavras transmitidas e referiu ter tido vários munícipes a alertar para a situação que se vivia 

nesse local, designadamente pessoas mais idosas que necessitavam de se sentar ou utilizar as casas 

de banho, pelo que foram há procura da solução e, de facto, encontraram junto da Rodoviária do 

Alentejo uma abertura total para se chegar a bom porto, tornando-se menos um problema 

existente atualmente no nosso concelho. Referiu, ainda, que todos se deverão congratular por isso, 

ou seja, por existirem condições para os utentes estarem protegidos do estado do tempo, bem 

como descansarem, esperarem confortavelmente pelos transportes e poderem ter os devidos 

cuidados de higiene, acrescentando que parece quase irreal que isto estivesse a acontecer em 

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

------ Em relação às obras e aos delimitadores na Praça da Liberdade, a Senhora Presidente da 
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Câmara Municipal informou que já se realizam diversas reuniões técnicas e já se decidiu o que vai 

acontecer, não sendo segredo qual é a posição do Partido Social Democrata, uma vez que sempre 

pensaram devolver segurança à Praça. Acrescentou, ainda, terem já reunido com o Gabinete 

Jurídico do Município de Reguengos de Monsaraz e, também, com os responsáveis da empresa 

que colocou os delimitadores, adiantando que existem diversas queixas escritas, tendo sido já 

acionado o seguro por diversas vezes, sendo, sem dúvida, um problema que será resolvido muito 

em breve, não querendo, no entanto, estar a comprometer-se com datas mas apontaria para daqui 

a um mês e meio, mais coisa menos coisa, para se avançar com a intervenção, não só nos 

delimitadores, mas também no alargamento da curva para que possamos virar à direita na direção 

da Rua 1.º de Maio para a Praça da Liberdade, com viragem para a Avenida António José de 

Almeida. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------- 

  

Mapa Anual Global de Recrutamentos para o Ano 2022 

----- A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Maria de Fátima dos Santos Rosado 

Marques, fez presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião 

ordinária realizada no dia 16 de fevereiro do ano de 2022, referente ao Mapa Anual Global de 

Recrutamentos para o Ano 2022, cujo teor ora se transcreve: --------------------------------------------------- 

“C E R T I D Ã O 

----- Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe da Divisão de Administração Geral, na qualidade de Secretário desta 

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, nos termos do Despacho n.º 3-A/GP/2021, datado de 20 de outubro 

de 2021, exarado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates: ------------------

----- CERTIFICA que na reunião do órgão executivo realizada no dia 16 de fevereiro de 2022, em que se encontravam 

presentes a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, o Senhor Vice-Presidente 

Francisco José Cardoso Grilo e os Senhores Vereadores Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena, Anabela Capucho 

Caeiro e António Manuel Boto Fialho, foi aprovada em minuta, a Proposta n.º 4/VP/2022, firmada em 8 de fevereiro 

de 2022, pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, com o teor que ora se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA 

PROPOSTA N.º 4/VP/2022 

MAPA ANUAL GLOBAL DE RECRUTAMENTOS PARA O ANO 2022 

 



 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

Assembleia Municipal 

 

ATA N.º 1  —      25 de fevereiro de 2022  Página 20 de 30 

 

Considerando: 

 Que o Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2022 foi aprovado em sessão 

ordinária da Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz realizada em 29 de dezembro de 2021, sob proposta da 

Câmara Municipal aprovada na sua reunião de 22 de dezembro de 2021; 

 Que nos termos do 29.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, doravante designada por LTFP, o Mapa de 

Pessoal é um instrumento de gestão de elaboração anual do qual constam a indicação dos postos de trabalho que a 

autarquia necessita para o desenvolvimento das suas atividades, permanentes e temporárias, e onde constam, 

igualmente, os postos de trabalho ocupados e aqueles para os quais se pretende promover o recrutamento de 

trabalhadores; 

 Que a alteração introduzida pela Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, ao artigo 30.º da LTFP veio estatuir que o 

recrutamento de trabalhadores com vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público, mediante 

procedimento concursal a que possam concorrer os trabalhadores com e sem vínculo de emprego público, apenas 

poderá ocorrer dentro dos limites previstos no Mapa Anual Global de Recrutamentos; 

 Que nos termos do n.º 6 do artigo 30.º da LTFP o Mapa Anual Global de Recrutamentos deverá ser aprovado 

durante o primeiro trimestre do respetivo ano orçamental, contendo os postos de trabalho discriminados por: 

departamento governamental; órgão ou serviço; carreira e categoria; modalidade de vinculação; tempo indeterminado 

ou a termo; 

 Que se optou por consagrar, também, no Mapa Anual Global de Recrutamentos as situações de procedimentos 

concursais restritos a trabalhadores titulares de vínculo de emprego público por tempo indeterminado e as situações 

de mobilidade que possam constituir-se ou consolidar-se no ano a que o Mapa se reporta (2022); 

 Que o recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos e não ocupados no 

Mapa de Pessoal aprovado deverá respeitar o montante máximo aprovado órgão executivo para este tipo de encargos 

(que para o ano de 2022 foi fixado em 25.000€ na reunião da Câmara Municipal de 5 de janeiro de 2022), 

 

Nestes termos, propõe-se ao Executivo Municipal: 

a) A aprovação, nos termos do n.º 6 do artigo 30.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do Mapa Anual 

Global de Recrutamentos do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2022, o qual se anexa à presente 

proposta e aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais; 

b) A submissão à Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz do Mapa Anual de Recrutamentos do 

Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2022 para aprovação; 

c) Determinar à Divisão de Administração Geral a adoção dos atos necessários ao cumprimento da deliberação que 

recair sobre a presente proposta. 

----- Ponderado, apreciado e discutido muito circunstanciadamente este assunto, o Executivo Municipal deliberou, 

por unanimidade: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 4/VP/2022; ---------------------------------------------------------------------

----- b) Aprovar, nos termos do n.º 6 do artigo 30.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, do Mapa Anual 
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Global de Recrutamentos do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2022, o qual se encontra anexo à 

Proposta n.º 4/VP/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais; ---------------------------

----- c) A submissão à Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz do Mapa Anual de Recrutamentos do 

Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2022 para aprovação; ---------------------------------------------------

----- c) Determinar à Divisão de Administração Geral desta Câmara Municipal a adoção dos procedimentos 

administrativos inerentes à cabal e integral execução da presente deliberação.” ----------------------------------------------- 

----- De seguida, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Maria de Fátima dos 

Santos Rosado Marques, concedeu a palavra à Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta 

Sofia Chilrito da Silva Prates, para proceder a uma melhor explicação sobre o presente ponto da 

ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia Chilrito da Silva Prates, referiu que o 

Mapa Anual Global de Recrutamento dá-nos a informação dos lugares vagos no mapa de pessoal e 

quais os procedimentos para o seu preenchimento, estando explanado no documento, qual a 

unidade orgânica, o serviço, a carreira, a categoria, área de atividade, o número de postos de 

trabalho a preencher e modalidade de procedimento a efetuar. ------------------------------------------------ 

----- Ponderado, apreciado e discutido o assunto, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, aprovar o Mapa Anual de Recrutamentos do Município de Reguengos de Monsaraz 

para o ano de 2022. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Revisão n.º 1 ao Plano Plurianual de Investimentos 2022-2026 e Orçamento de 2022 

----- A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Maria de Fátima dos Santos Rosado 

Marques, fez presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião 

ordinária realizada no dia 16 de fevereiro do ano de 2022, referente à Revisão n.º 1 ao Plano 

Plurianual de Investimentos 2022-2026 e Orçamento de 2022, cujo teor ora se transcreve: -------------- 

“C E R T I D Ã O 

----- Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe da Divisão de Administração Geral, na qualidade de Secretário desta 

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, nos termos do Despacho n.º 3-A/GP/2021, datado de 20 de outubro 

de 2021, exarado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates: ------------------

----- CERTIFICA que na reunião do órgão executivo realizada no dia 16 de fevereiro de 2022, em que se encontravam 

presentes a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, o Senhor Vice-Presidente 

Francisco José Cardoso Grilo e os Senhores Vereadores Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena, Anabela Capucho 
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Caeiro e António Manuel Boto Fialho, foi aprovada em minuta, a Proposta n.º 5/VP/2022, firmada em 11 de fevereiro 

de 2022, pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, com o teor que ora se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA 

PROPOSTA N.º 5/VP/2022 

REVISÃO N.º 1 AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2022-2026 E ORÇAMENTO 2022 

 

Em ordem ao preceituado na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com o disposto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 25.º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, foi 

elaborada a Revisão n.º 1 ao Plano Plurianual de Investimentos 20212-2026 e ao Orçamento 2022, que se anexa e se 

dá por integralmente reproduzida. 

 

Termos em que somos a propor ao Executivo Municipal: 

a) A aprovação da Revisão n.º 1 ao Plano Plurianual de Investimentos 2022-2026 e  Orçamento 2022; 

b) Submeter o aludido documento à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, em harmonia ao 

disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

c) Determinar à Divisão de Gestão Financeira a adopção dos legais procedimentos e actos administrativos e materiais 

indispensáveis à execução da deliberação camarária que recair sobre a presente proposta. 

----- Ponderado, apreciado e discutido muito circunstanciadamente este assunto, 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 duas abstenções das Senhoras Vereadoras Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena e 

Anabela Capucho Caeiro: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 5/VP/2022; ---------------------------------------------------------------------

----- b) Aprovar a Revisão n.º 1 ao Plano Plurianual de Investimentos 2022-2026 e Orçamento 2022, a qual se 

encontra anexa à Proposta n.º 5/VP/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais; -----

----- c) Submeter à Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz, para apreciação e aprovação, a Revisão n.º 1 ao 

Plano Plurianual de Investimentos 2022-2026 e Orçamento 2022, em harmonia ao disposto na alínea a) do n.º 1 do 

artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ----------------------------------------------------------------------------------

----- d) Determinar à Divisão de Gestão Financeira a adoção dos legais procedimentos e atos administrativos e 

materiais indispensáveis à execução da presente deliberação camarária.” ------------------------------------------------------ 

----- De seguida, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Maria de Fátima dos 

Santos Rosado Marques, concedeu a palavra à Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta 

Sofia Chilrito da Silva Prates, para proceder a uma melhor explicação sobre o presente ponto da 

ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----- Usou a palavra, de imediato, a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia Chilrito 

da Silva Prates, para referir que esta revisão diz respeito à necessidade de fazer um ajustamento, 

uma vez que há a transferência de competências e por sua vez há necessidade de explanar esses 

valores no orçamento. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Ponderado e apreciado este assunto, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dez 

votos a favor dos membros do Partido Social Democrata, da Coligação Democrática Unitária e do 

Partido Chega, e com oito votos de abstenção dos membros do Partido Socialista, aprovar, em 

harmonia ao disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a Revisão n.º 1 ao Plano Plurianual de Investimentos 2022-2026 e ao Orçamento de 2022.  

 

Transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da ação social 

----- A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Maria de Fátima dos Santos Rosado 

Marques, fez presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião 

ordinária realizada no dia 16 de fevereiro do ano de 2022, referente à transferência de 

competências para os órgãos municipais no domínio da ação social, cujo teor ora se transcreve: ----- 

“C E R T I D Ã O 

----- Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe da Divisão de Administração Geral, na qualidade de Secretário desta 

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, nos termos do Despacho n.º 3-A/GP/2021, datado de 20 de outubro 

de 2021, exarado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates: ------------------

----- CERTIFICA que na reunião do órgão executivo realizada no dia 16 de fevereiro de 2022, em que se encontravam 

presentes a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, o Senhor Vice-Presidente 

Francisco José Cardoso Grilo e os Senhores Vereadores Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena, Anabela Capucho 

Caeiro e António Manuel Boto Fialho, foi aprovada em minuta, a Proposta n.º 7/GP/2022, firmada em 14 de fevereiro 

de 2022, pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, com o teor que ora se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

PROPOSTA N.º 7/GP/2022 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS NO DOMÍNIO DA AÇÃO 

SOCIAL – ANO DE 2022 

 

Considerando: 
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 Que a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, estabeleceu o quadro de transferência de competências para as autarquias 

locais e para as entidades intermunicipais, concretizando os princípios da subsidiariedade, da descentralização 

administrativa e da autonomia do poder local; 

 Que da supra referida Lei-quadro prevê-se a transferência de competências para as autarquias locais nas seguintes 

áreas setoriais: educação; ação social; saúde; proteção civil; cultura; património; habitação; áreas portuário-marítimas 

e áreas urbanas de desenvolvimento turístico e não económico não afetas à atividade portuária; praias marítimas, 

fluviais e lacustres; informação cadastral, gestão florestal e áreas protegidas; estruturas de atendimento ao cidadão; 

policiamento de proximidade; proteção e saúde animal; segurança dos alimentos; segurança contra incêndios; 

estacionamento público; modalidades afins de jogos de fortuna e azar; 

 Que o n.º 1 do artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, prevê que a “transferência das novas competências, a 

identificação da respetiva natureza e a forma de afetação dos respetivos recursos são concretizadas através de diplomas 

legais de âmbito setorial relativos às diversas áreas a descentralizar da administração direta e indireta do Estado, os 

quais estabelecem disposições transitórias adequadas à gestão do procedimento de transferência em causa”; 

 Que o diploma setorial no domínio da ação social foi publicado na 1.ª série do Diário da República, n.º 156, de 12 

de agosto de 2020 – Decreto – Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto; 

 Que nos termos da redação inicial do n.º 4 do artigo 24.º do Decreto – Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, as 

competências previstas no âmbito da ação social consideravam-se transferidas até 31 de março de 2022;   

 Que o Decreto-Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro veio proceder à primeira alteração ao Decreto – Lei n.º 55/2020, 

de 12 de agosto, permitindo que o prazo de 31 de março de 2022 possa ser prorrogado até 1 de janeiro de 2023 pelos 

municípios que entendam não reunir as condições necessárias para o exercício das competências na área da ação social 

mediante prévia deliberação do órgão deliberativo (Assembleia Municipal) e comunicação à DGAL – Direção-Geral 

das Autarquias Locais (cfr. n.º 4 do artigo 24.º do Decreto – Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, na redação do Decreto – 

Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro); (DGAL); 

 Que a comunicação à DGAL, prevista no considerando anterior, deverá ser efetuada até 14 de março de 2022 (cfr. 

n.º 5 do artigo 24.º do Decreto – Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, na redação do Decreto – Lei n.º 23/2022, de 14 de 

fevereiro); 

 Que nos termos da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto (Lei – Quadro da transferência de competências) e do Decreto 

– Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto (Diploma setorial no domínio da social) atribui-se aos órgãos municipais as 

seguintes competências no domínio da saúde: (transcreve-se, de seguida, o artigo 12.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 

agosto, pela sua clareza expositivas) 

“Artigo 12.º 

Ação social 

É da competência dos órgãos municipais: 

a) Assegurar o serviço de atendimento e de acompanhamento social; 

b) Elaborar as Cartas Sociais Municipais, incluindo o mapeamento de respostas existentes ao nível dos equipamentos 

sociais; 
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c) Assegurar a articulação entre as Cartas Sociais Municipais e as prioridades definidas a nível nacional e regional; 

d) Implementar atividades de animação e apoio à família para as crianças que frequentam o ensino pré -escolar, que 

correspondam à componente de apoio à família, nos termos do n.º 4 do artigo anterior; 

e) Elaborar os relatórios de diagnóstico técnico e acompanhamento e de atribuição de prestações pecuniárias de caráter 

eventual em situações de carência económica e de risco social; 

f) Celebrar e acompanhar os contratos de inserção dos beneficiários do rendimento social de inserção; 

g) Desenvolver programas nas áreas de conforto habitacional para pessoas idosas, designadamente em articulação com 

entidades públicas, instituições particulares de solidariedade social ou com as estruturas de gestão dos programas 

temáticos; 

h) Coordenar a execução do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social, em articulação com os 

conselhos locais de ação social; 

i) Emitir parecer, vinculativo quando desfavorável, sobre a criação de serviços e equipamentos sociais com apoios 

públicos.” 

 Que o Governo em articulação com a Associação Nacional de Municípios Portugueses constataram que o 

conhecimento pelos municípios dos instrumentos fundamentais para a preparação da assunção de competências no 

domínio da ação social apenas foi possível após a publicação, em março de 2021, dos instrumentos regulatórios 

previstos no Decreto -Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, e concretizados nas Portarias n.ºs 63/2021, 64/2021, 65/2021 

e 66/2021, todas de 17 de março; 

 Que se verificou, ainda, uma significativa proximidade entre a publicação da referida regulamentação e realização 

de eleições autárquicas, em setembro de 2021, o que obstou a que muitos eleitos locais não se sentissem legitimados 

para a assunção de responsabilidades neste domínio; 

 Que a transferência de competências no domínio da ação social implica a assunção pelo Município de Reguengos 

de Monsaraz de um conjunto de tarefas representam uma novidade de no seu âmbito de atuação; 

 Que as reuniões de trabalho com os serviços da administração central (Segurança Social) para articulação da 

transferência de competências na área social iniciaram-se recentemente;  

 Que importa permitir a respetiva preparação e adaptação ao nível da formação de recursos humanos e de 

adaptação ao nível dos sistemas de informação e a verificação dos dados financeiros implicados na presente 

transferência de competências, 

 

Termos em que somos a propor ao Executivo Municipal:  

a) O não exercício das competências previstas no artigo 12.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e no Decreto – Lei n.º 

55/2020, de 12 de agosto, no ano de 2022 – Transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da 

ação social; 

b) A submissão à Assembleia Municipal para que este órgão delibere, nos termos do n.º 5 do artigo 24.º do Decreto – 

Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, na redação introduzida pelo Decreto – Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro, o não 

exercício no ano de 2022 das competências  previstas naquele diploma legal, no domínio da ação social; 
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c) Determinar ao Serviço de Ação Social, à Divisão de Administração Geral e à Divisão de Gestão Financeira a adoção 

dos atos e procedimentos necessários ao cumprimento da deliberação camarária que recair sobre a presente proposta. 

----- Ponderado, apreciado e discutido muito circunstanciadamente este assunto, o Executivo Municipal deliberou, 

por unanimidade: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 7/GP/2022; ---------------------------------------------------------------------

----- b) O não exercício das competências previstas no artigo 12.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e no Decreto – 

Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, no ano de 2022 – Transferência de competências para os órgãos municipais no 

domínio da ação social; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- c) Submeter à Assembleia Municipal para que este órgão delibere, nos termos do n.º 5 do artigo 24.º do Decreto – 

Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, na redação introduzida pelo Decreto – Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro, o não 

exercício no ano de 2022 das competências  previstas naquele diploma legal, no domínio da ação social; ------------------

----- d) Determinar ao Serviço de Ação Social, à Divisão de Administração Geral e à Divisão de Gestão Financeira a 

adoção dos atos e procedimentos necessários ao cumprimento da presente deliberação.” ------------------------------------- 

----- De seguida, a Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Maria de Fátima dos 

Santos Rosado Marques, concedeu a palavra à Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta 

Sofia Chilrito da Silva Prates, para proceder a uma melhor explicação sobre o presente ponto da 

ordem de trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Usou a palavra a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia Chilrito da Silva 

Prates, para referir a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que estabeleceu o quadro da transferência de 

competências para as autarquias locais nas áreas da saúde, da educação e da ação social, previa 

que essas transferências acontecessem no dia 1 de janeiro de 2021 e, posteriormente, o Decreto-Lei 

n.º 55/2020, de 12 de agosto, previu a data de 31 de março de 2022 como a data para se 

considerarem transferidas para as autarquias locais todas essas competências, no entanto, a ANMP 

– Associação Nacional de Municípios Portugueses em articulação com o Governo, consideraram 

que na área da ação social talvez fosse um pouco cedo para que isso acontecesse, pelo que, em 14 

de fevereiro de 2022, foi publicado o Decreto–Lei n.º 23/2022, o qual vem prorrogar o prazo de 

transferência das competências para as autarquias locais no domínio da ação social, isto significa 

que foi dada às autarquias a possibilidade de não ficarem desde já com essas competências, mas 

apenas no dia 1 de janeiro de 2023, sendo que a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz 

deliberou aprovar a referida prorrogação. ---------------------------------------------------------------------------

----- Pediu a palavra o membro Élia de Fátima Janes Quintas para questionar se esta prorrogação 
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do prazo tem a ver com a aceitação ou com o início do exercício das competências. ---------------------

----- De imediato, a Senhora Presidente da Câmara Municipal informou que tem a ver com a 

transferência e com o início das competências, uma vez que o Decreto–Lei n.º 23/2022, de 14 de 

fevereiro, diz que prorroga o prazo de transferência das competências para as autarquias locais. 

Referiu, ainda, ter ficado um pouco admirada uma vez que a Comissão de Acompanhamento 

estava criada já há algum tempo, já tinha havido algumas reuniões e algumas ações de formação, 

mesmo no âmbito da transferência de competências na área da ação social, e era um processo que 

estava muitíssimo bem organizado pela Segurança Social, mas uma vez que são transferência de 

competências em três domínios e acabam por ser tarefas que representam novidade para o 

trabalho das autarquias pelo que se considerou que era importante aceitar esta prorrogação de 

prazo para aceitação da transferência de competências. ----------------------------------------------------------

----- Pediu, de novo, a palavra o membro Élia de Fátima Janes Quintas para referir que a bancada 

do Partido Socialista irá votar a favor, no entanto, tinha esta questão uma vez que já tinha havido 

uma aceitação inicial da competência e que tinha dúvidas se esta anulava essa aceitação ou se a 

mesma se mantinha, e se se estava, apenas, a falar do início do exercício das competências. ----------

----- Ponderado, apreciado e discutido o assunto, a Assembleia Municipal deliberou, por 

unanimidade, nos termos do n.º 5 do artigo 24.º do Decreto–Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, na 

redação introduzida pelo Decreto–Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro, o não exercício no ano de 

2022 das competências previstas no artigo 12.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, e no Decreto–

Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, – Transferência de competências para os órgãos municipais no 

domínio da ação social. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

----- A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Maria de Fátima dos Santos Rosado 

Marques, informou que, de seguida, se entraria no período de intervenção aberto ao público, de 

conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 49.º da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, que 

estabelece, entre outros, o Regime Jurídico das Autarquias Locais. -------------------------------------------

----- Solicitou a palavra o munícipe Rui Flores para, em primeiro lugar, manifestar o seu extremo 

contentamento pela organização da sessão de esclarecimento sobre o regadio  “Regadio 20 30 
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Discussão dos Possíveis Desafios para o Alentejo na Próxima Década”, e ao mesmo tempo congratular-se 

por não terem caído na tentação de chamarem à iniciativa “Lançamento do Bloco de Rega do 

Concelho de Reguengos de Monsaraz”. ------------------------------------------------------------------------------

----- De seguida, o munícipe Rui Flores questionou os presentes se tiveram conhecimento que no 

passado dia 21 do corrente mês de fevereiro foi lançado, finalmente, o concurso público para a 1.ª 

fase do Bloco de Rega de Reguengos de Monsaraz e do Bloco de Rega do Peral, em que em toda a 

documentação que tinha até agora ouvia falar em 30,1 milhões de euros de investimento, tendo 

reparado que o lançamento do concurso público foi de 13 milhões, pelo que questionou se a 

Senhora Presidente da Câmara Municipal tinha conhecimento destes dados e se sabe o que é que 

se está a passar e o que aconteceu aos restantes 16 milhões e 900 mil euros. --------------------------------

----- O munícipe Rui Flores, de seguida, chamou a atenção de, finalmente, somente no dia 21 de 

fevereiro de 2022 ter sido lançado o concurso público, o qual já andava a ser anunciado, quer ao 

nível do Município de Reguengos de Monsaraz, quer ao nível do Ministério da Agricultura, quer 

ao nível do Ministro da Agricultura, quer ao nível do Primeiro Ministro, há três anos e um mês, o 

que aconteceu, quando já poderia ter acontecido desde que estes valores foram aprovados pelo 

BEI, sendo que se esqueceram, de novo, do “bendito” Bloco de Rega e andámos mais um ano, 

quatro meses e cinco dias, a penar, à espera. Questionou, ainda, se os presentes tinham noção de 

que se continuarmos com a situação de seca em que estamos este ano, com o aumento dos 

combustíveis e com o aumento da eletricidade, os agricultores de Reguengos de Monsaraz vão 

perder entre 50% a 60% do valor em relação ao ano que passou, alertando para o drama que tal 

poderá vir a ser, e isto só por um motivo que é o facto de não terem água para regar. Referiu, 

ainda, que a sua questão é dirigida à Senhora Presidente da Câmara Municipal, que se não 

conseguir responder agora poderá fazê-lo mais tarde, e tem a ver com a razão de na primeira fase 

estar previsto um investimento de 30,1 milhões de euros, passando, agora, para 13 milhões. ---------

----- De seguida, a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, 

respondeu ao munícipe Rui Flores, referindo que o colóquio não foi denominado de “Lançamento 

do Bloco de Rega do Concelho de Reguengos de Monsaraz” porque o colóquio “Regadio 2 0 30 

Discussão dos Possíveis Desafios para o Alentejo na Próxima Década” nada tem a ver com esse assunto, 

pois sabemos existir um estudo que é o “Regadio 2 0 30” , e a intenção é trazê-lo à discussão e 
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ouvir quem possa esclarecer os agricultores, que possamos ter um momento de discussão, partilha 

e de colocação de questões, considerando que a questão colocada pelo munícipe Rui Flores é 

excelente para ser debatida no decorrer do referido colóquio. A Senhora Presidente da Câmara 

Municipal referiu, ainda, que o que tem ouvido, mesmo antes de sair o concurso e de sabermos 

que vinha este corte em termos de dinheiro, é que já se ouvia que, possivelmente, iria haver cortes, 

tendo as associações dos agricultores do Baixo Alentejo se manifestado, nomeadamente de Moura, 

em relação a essa questão, e até o fizeram publicamente. Informou, de seguida, que na altura 

tiveram o cuidado de averiguar junto de quem de direito se haveriam cortes na nossa zona, tendo 

sido dito, taxativamente, que não, no entanto, aparece agora esta discrepância naquilo que 

esperávamos em termos de valores, pelo que, acha que o dia 18 de março de 2022 será um dia 

excelente para que todos possamos colocar esta e outras questões. ------------------------------------------- 

 

APROVAÇÃO EM MINUTA 

----- Lavrada e lida pelo Primeiro Secretário desta Assembleia Municipal, Rogério Paulo Carujo 

Carreteiro, ficou aprovada por unanimidade, a minuta desta ata da Assembleia Municipal, em 

ordem ao preceituado no n.º 3 do artigo 57.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. ------------------------------------------------------------------------------ 

 

ENCERRAMENTO 

----- Nada mais havendo a tratar nesta sessão, eram vinte e duas horas e oito minutos, quando a 

Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Maria de Fátima dos Santos Rosado 

Marques, deu por encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e deixando muito 

particular a toda a equipa da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz relacionada com a 

parte da Informática e, também, da comunicação que fez possível esta transmissão em streaming, a 

qual pensa ter corrido bem, sendo que depois ter-se-á o feedback das pessoas que estiveram a 

assistir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- E eu, Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe da Divisão de Administração Geral, a redigi, que 

depois de lida e aprovada integralmente na sessão seguinte, será assinada pelos membros da Mesa 

da Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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----- A Presidente da Mesa: ______________________________________________________________ 

 

 

----- O Primeiro Secretário: ______________________________________________________________ 

 

 

----- A Segundo Secretário: _______________________________________________________________ 
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