
Edital n.E 20/CM/2024: 

Publicitação das delib4rações da Câmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dia 11 de 

maio de 2022 

Edital n.2 20/CM/2022 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas 
na su~ Reunião Ordinária do dia 11 de maio de 2022 

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

conformidade co1 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 11 de maio de 

2022, a seguir trarcritas: 

ORDEM DO DIA 

Câmara Reguengbs Clube - Pedido do Pavilhão Multiusos 

Foi presente o donteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 10/VP/2022, firmado pelo Senhor 

Vereador da Câ+ara Municipal, António Manuel Boto Fialho, em 4 de maio de 2022, atinente 

ao pedido formulado pela Câmara Reguengos Clube, no âmbito do Programa de Apoio a 

Atividades de dráter Pontual, para cedência do Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e 

Exposições de Rf guengos de Monsaraz, para realização de um baile no dia 21 de maio de 

2022. i 

O Executivo Muticipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pelo Câmara 

Reguengos Clube, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

Adesão à ANAM lAssociação Nacional de Assembleias Municipais 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 25/GP/2022, firmada pela Senhora1 

Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 4 de maio de 2022, 


atinente á adesãlo à ANAM -Associação Nacional de Assembleias Municipais. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Propor à Asse~bleia Municipal, nos termos conjugados do artigo 1.º da Lei n.º 54/98, de 18 


de agosto, e dai alínea k) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de 


setembro, a ade~ão do Município de Reguengos de Monsaraz à ANAM - Associação Nacional 


das Assembleias! Municipais; 


b) Designar coml representante do Município na ANAM, a Senhora Presidente da Assembleia 


Municipal, ao abrigo da alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL, tendo em conta o artigo 3.º 


dos Estatutos; 
 1 

c) Aprovar o pagamento da quota anual, que para o ano de 2022 é no valor de€ 1.175,00 (mil 
1 . ) 

cento e setenta ell ""'°'"'°" 
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Publicitação das deliberações da Càmara Municipal to111adas na sua Reunião Ordinária do dia 11 de, 

maJo de 2022 

Retificação da deliberação de homologação da Ata n<º 3, datada de 16 de março de 2022, do 

Júri do procedimento para atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior 

público - ano letivo 2021/2022, e da lista de ordenação final 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n<º 26/GP/2022, firmada pela Senhora 

Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 5 de maio de 2022, 

atinente á retificação da deliberação de homologação da ata n<º 3, datada ~e 16 de março de 

2022, do Júri do procedimento para atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino 

superior público para o ano letivo 2021/2022, e da lista de ordenação finaL • 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Proceder à retificação da deliberação da homologação da Ata n<º 3, datada de 16 de março 

de 2022, do júri do procedimento para atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino 

superior público - ano letivo 2021/2022 e da lista de ordenação final, tomada em reunião 

ordinária realizada em 30 de março de 2022, de forma a prever que i) a candidata Andreia 

Sofia Lameira Ramos seja retirada da ordenação final dos candidatos admitidos constante da 

tabela da página 4, da Ata n<º 3; ii) seja acrescentado um parágrafo após a referência ao 

candidato João Pedro Caeiro Queimado, na página 3, da Ata n<º 3, com a seguinte redação: A 

candidata Andreia Sofia Lameira Ramos apresentou documento compro)lativo de estar a 

beneficiar de outra bolsa de estudo de outra entidade, cujo valor exced~ o valor máximo 

fixado pelo Município de Reguengos de Monsaraz; iii) a candidata seja rE;tirada da lista de 

ordenação final de candidatos admitidos e seja introduzida na lista de candidatos excluídos, 
' 

conforme consta da Ata n<º 4, de 6 de abril de 2022, do júri do procedimento para atribuição 


de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior público-ano letivo 2021/2022, a qual se 


encontra anexa à Proposta n<º 26/GP/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzido para 


todos os efeitos legais, mantendo-se, quanto tudo o resto, designadamente a atribuição das 


bolsas de estudo aos demais candidatos admitidos nos termos da deliberação supra 


referenciada; 


b) Homologar, nos termos do disposto no n<º 4, do artigo 19<º, do RegulamEi'nto de Atribuição 


de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior Público, a Ata n<º 3 - retificada, datada 


de 3 de maio de 2022 e a lista de ordenação final - retificada, com a redação devidamente 


ajustada nos termos da alínea anterior, a qual se encontra anexa à Proposta n<º 26/GP/2022 e 


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


Processo de loteamento urbano n<º 3/2020- prestação de caução mediante hipoteca de lotes 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n<º 21/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice


Presidente da Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 4 de maio de 2022, 


atinente ao processo de loteamento urbano n<º 3/2020 - prestação de caução mediante 


hipoteca de lotes< 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


~/~r;;c.';;'V de R<:g·;E:ng,;~ d2 fk,wa«J/. ! >: ·:lrr,ir'.l , , 'V:ipa! 
Pra;a d~ Libe;dade ! Apartado 6 1 -,2tJl,9 /C ~.eu1engos Ge Momaraz
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1 

1 

a) Autorizar a cbnstituição de hipoteca voluntária a favor do Município de Reguengos de 

Monsaraz, nos 2f lotes de terreno da propriedade da Cooperativa de Construção e Habitação 

Económica GiraH:!o sem Pavor, CRL, todos eles destinados à construção de habitação, que 

resultam do lotJamento n.2 3/2020, para garantir a boa e regular realização das obras de 

urbanização no l~teamento em apreço, e que passam a identificar-se: 

- Lote 11 (1 lote)j com a área total de 164,21 m2 e com o valor de€ 33.096,70; 

- Lotes 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 (12 lotes) - cada um com a área total de 

142,35 m2 e cJm o valor unitário de € 28.605, 44, o que perfaz um valor total de € 

343.265,28; 1 

- Lotes 36 e 46 (~ lotes) - cada um com a área total de 184,57 m2 e com o valor unitário de€ 


36.512, 77, o qu~ perfaz um valor total de€ 73.025,54; . 


- Lotes 37, 38, 31, 41, 42, 43, 44 e 45 (8 lotes), cada um com a area total de 169,42 m2 e com 


o valor unitário de€ 33.630,21, o que perfaz um valor total de€ 269.041,68; 

- Lote 40 (1 lote)j com a área total de 324,69 m2 e com o valor de€ 75.980,80; 

b) Em consonância, determinar que o montante da caução destinada a garantir a boa e 

regular execuçãcl das obras de urbanização do loteamento n.º 3/2020, seja de€ 794.410,00 

(setecentos e noyenta e quatro mil quatrocentos e dez euros), uma vez que, sendo autorizada 

a prestação da faução mediante hipoteca voluntária, não é possível obter o valor exato 

estimado para Is obras de urbanização que é de € 764.282,43 (setecentos e sessenta e 

quatro mil, duzentos e oitenta e dois euros e quarenta e três cêntimos), com IVA à taxa legal 

em vigor incluídd; 

c) Determinar +e as referidas hipotecas sejam prestadas nos termos do artigo 54.2 do 

Regime Jurídico i:Ja Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 

dezembro, na rebação atual, a favor do Município de Reguengos de Monsaraz para garantir a 

boa e regular erecução das obras de urbanização do loteamento n.º 3/2020, no prédio 

urbano sito à Estrada Nacional n.º 256 - Junqueira, em Reguengos de Monsaraz, inscrito na 

matriz predial ujbana sob o artigo 5692, da freguesia de Reguengos de Monsaraz e descrito 

na Conservatóri9 do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz sob o n.º 4690; 

d) Determinar qÜe no alvará de loteamento a emitir, seja expressamente estipulado que é 

condição de efic~cia do título, o registo das hipotecas dos lotes na Conservatória do Registo 

Predial; 1 

e) Determinar b celebração da competente escritura de hipoteca voluntária, ou em 

alternativa, a celbbração de contrato de garantia devidamente autenticado e eletronicamente 

depositado (artiJo 714.2 do Código Civil e Decreto-Lei n.º 116/2008, de 4 de julho, na redação 

atual), cujas déspesas globais incumbem, única e exclusivamente, à Cooperativa de 
1 

Construção e Hapitação Económica Giraldo sem Pavor, CRL; 


f) Mandatar a s:enhora Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dr.ª 


Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, a assinar a escritura ou contrato de hip teca ntária,
1 

em harmonia aolpreceituado na alínea a) e b) do n.2 1, e alínea f), do n 2 2, o artig 35.º, do 
1 
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Edital n.' 20/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dia 11 de 
maio de 2022 

Anexo da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que estabelece o regime 1 

jurídico das autarquias locais. 

Normas da hasta pública para atribuição de dois espaços em conjunto para venda de café, 

bebidas, comida rápida, gelados, revistas, jornais e artigos de praia, na Praia Fluvial de 

Monsaraz, para a época balnear de 2022 

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

Presidente da Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 4 de maio de 2022, 

atinente às normas da hasta pública para atribuição de dois espaços em conjunto para venda 

de café, bebidas, comida rápida, gelados, revistas, jornais e artigos de praia, na Praia Fluvial 

de Monsaraz, para a época balnear de 2022. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar, as Normas da "Hasta pública para atribuição de dois espaços em conjunto para 

venda de café, bebidas, comida rápida, gelados, revistas, jornais e artigos de praia, na praia 

fluvial de Monsaraz para a época balnear 2022", as quais se encontram anexas à Proposta n.º 

22/VP/2022 e aqui se dão por integralmente reproduzidas para todos os efeitos legais; 

b) Aprovar o Edital, o qual se encontra anexo à Proposta n.º 22/VP/2022 e aqui se dá por 

integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, onde constam as condições gerais da 

hasta pública; 

Normas para atribuição de espaços destinados a atividades de recreio náutico, no areal da Praia 


Fluvial de Monsaraz, para a época balnear de 2022 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 23/VP/2022, firmada pelo Senhor v·1ce


Presidente da Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 4 de maio de 2022, 


atinente às normas para atribuição de espaços destinados a atividades de recreio náutico, no 


areal da Praia Fluvial de Monsaraz, para a época balnear de 2022. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar as Normas para atribuição de Espaços destinados a atividades d,e recreio náutico, 


no areal da Praia Fluvial de Monsaraz, para a época balnear de 2022, que se anexam e aqui se 


dão por integralmente reproduzidas para todos e devidos efeitos legais; 


b) Aprovar o Edital, o qual se encontra anexo à Proposta n.º 23/VP/2022 e aqui se dá por 


integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, onde constam as sol;lreditas Normas; 


c) Aprovar a constituição da Comissão de abertura de propostas e de atribuição dos espaços, 


para a época balnear de 2022, nos seguintes termos: 


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


- Primeiro vogal efetivo: Marta de Jesus Rosado Santos, Chefe da Divisão Jurídica, de Auditoria 


e de Fiscalização, que substitui o Presidente nas suas falta e impedimentos; 


- Segundo vogal efetivo: Paulo Jorge Delgado Chaveiro, Chefe do Gabinete de Apoio à 

Presidente; 
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Edital n.o 20/CM/20221: 

'Publicitação das de!ibt'!rações da Câmara Municipal tornadas na sua Reunião Ordinária do dia 11 de 
maio de 2022 ! 

1 

! 

1 

1 

- Primeiro vogal Suplente: Sónia Sofia Cardoso Almeida, Técnica Superior; 
1 

- Segundo vogal jiuplente: Ana Margarida Paixão Ferreira, Técnica Superior; 

i 

Minuta de proto[olo de colaboração para a realização da prova STARMAN Portugal - Alentejo 

Edição 2022 1 

' 

Foi presente o qonteúdo integral da Proposta n.º 24/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice-

Presidente da C~mara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 5 de maio de 2022, 

atinente à minuta 
! 

de protocolo de colaboração para a realização da prova STARMAN Portugal 

-Alentejo Ediçãq 2022. 

O Executivo Mun!icipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a milnuta do Protocolo de Colaboração para a realização da Prova STARMAN 

Portugal - Alentfjo Edição 2022, no dia 17 de julho de 2022, a celebrar entre a CIMAC 

Comunidade lnt~rmunicipal do Alentejo Central, os Município de Mourão, Portel e Reguengos 

de Monsaraz, a ~ederação de Triatlo de Portugal e a empresa NTREVENTS, Unipessoal, Lda., a 

qual se encontra anexa à Proposta n.º 24/VP/2022 e aqui se dá por integralmente 

reproduzido parJ todos os efeitos legais; 

b) Conceder, e~ ordem ao preceituado na alínea o}, do n.º 1, do artigo 33.º, do Regime 

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

o apoio financeiro para aquisição de serviços à empresa NTREVENTS, Unipessoal, Lda., no 

valor de 3.000,0([) €(três mil, euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor e 1/3 do custo do 

policiamento efltuado no âmbito da referida prova, a pagar à Federação de Triatlo de 

Portugal, pelo pr~ço a indicar pela força de segurança; 

c) Mandatar a ~enhora Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dra. 

Marta Sofia da 
1 

Silva Chilrito Prates, a assinar o sobredito Protocolo, em harmonia ao1 

preceituado na alínea a}, do n.º 1, do artigo 35.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 

aprovado pelo A~exo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
i 

i 

Via Pedonal de Reguengos de Monsaraz 


Foi presente o ~onteúdo integral da Proposta n.º 2S/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice-


Presidente da Oâmara' Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 5 de maio de 2022, 


atinente à Via Pebonal de Reguengos de Monsaraz. 


O Executivo Murlicipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o prpjeto técnico de execução da "Via Pedonal de Reguengos de Monsaraz", 


estimado em€ 197.500,00 (novecentos e noventa e sete mil e quinhentos euros}, acrescido 


de IVA à taxa legrl em vigor; 


b} Candidatar ºI projeto "Via Pedonal de Reguengos de Monsaraz" ao Aviso n.º 1/C03

i02/2021 Acessil:iilidades 360º no âmbito do Programa de Recuperação e Re · °' eia; 
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Edital n.!~ 20/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dia 11 de; 
maio de 2022 

Normas da hasta pública para exploração de apoios de praia (toldos) e espaço para prestação 


do serviço de massagens no areal da Praia Fluvial de Monsaraz para a época i;>alnear de 2022 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 26/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice


Presidente da Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 5 de maio de 2022, 


atinente às normas da hasta pública para exploração de apoios de praia (toldos) e espaço 


para prestação do serviço de massagens no areal da Praia Fluvial de Monsaraz para a época 


balnear de 2022-05-23. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar, as Normas da "Hasta pública para exploração de apoios de praia (toldos) e espaço 


para prestação do serviço de massagens no areal da praia fluvial de Mons.araz para a época 


balnear de 2022", as quais se encontram anexas à Proposta n.º 22/VP/2022 e aqui se dão por 


integralmente reproduzidas para todos os efeitos legais; 


b) Aprovar o Edital, o qual se encontra anexo à Proposta n.º 22/VP/2022 e aqui se dá por 


integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, onde constam as condições gerais da 


hasta pública. 


Atribuição do Cartão Social do Munícipe 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 25/VAF/2022, firmada pel0 Senhor Vereador 


da Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 5 de maio de 2022, referente à 


atribuição do Cartão Social do Munícipe. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição/re~ovação do Cartão 


Social do Munícipe aos munícipes constantes na Proposta n.º 25/VAF/2022, nos exatos 


termos consignados. 


Administração Urbanística 


Pedido de informação prévia para obras de construção - Processo administrativo n.º 3/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 3/2022, de que é titular lnés Beirão Antunes 


Moreira Braga. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Deferir o pedido de informação prévia em apreço; 


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


Licenciamento para obras de edificação - Aprovação do projeto das especia:lidades - Processo 


administrativo n.º 55/2021 


Foi presente o processo administrativo n.º 55/2021, de que é titular Manuel Joaquim Mitra 


Pacheco. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


v'.0('\\(:0\0 &!_R_\'g.~«:ng,)~ 0·2 MWSY'iJZ 1 -~.ií:7:0rJ Mu, 'C;pa' 
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Edital n.E 20/CM/202~; 
' 

Publícitação das delibérações da Câmara Municipal tornadas na sua Reunião Ordinária do dia 11 de 
maio de 2022 ! 

1 

1 

i 

a) Aprovar os prdjetos de especialidades e efetivo licenciamento do processo administrativo; 
! 

b) Notificar o tit,lar do processo do teor da presente deliberação. 

Licenciamento p~ra obras de edificação - Aprovação do projeto das especialidades - Processo 

administrativo n.f 
1 

80/2021 

Foi presente o processo administrativo n.º 80/2021, de que é titular João José Lourinho 

Rosmaninho. 1 

1 

O Executivo Mu~icipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar os prdjetos de especialidades e efetivo licenciamento do processo administrativo; 


b) Notificar o tit~lar do processo do teor da presente deliberação. 

' 

Licenciamento p~ra obras de alterações e ampliação - Aprovação do projeto de arquitetura 
1 

Processo administrativo n.º 23/2022 


Foi presente o pfacesso administrativo n.º 23/2022, de que são titulares Pedro Miguel Aguilar 


Caeiro e Isabel Prtricia Aragonez Rita. 


O Executivo Mu1icipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; 


b) Notificar os t1,ulares do processo do teor da presente deliberação. 


Licenciamento de alterações no decurso da obra - Aprovação do projeto da especialidade 

Processo adminiJtrativo n.º 85/2021 


Foi presente o p~ocesso administrativo n.º 85/2021, de que é titular António Flores & Flores, 

1

Lda.. ; 


O Executivo Murlicipal deliberou, por unanimidade: 

1 

a) Aprovar os prcbjetos de especialidades e efetivo licenciamento do processo administrativo; 

b) Notificar o titilar do processo do teor da presente deliberação. 

Licenciamento para obras de alterações e ampliação -Aprovação do projeto das especialidades 
1 

- Processo admitistrativo n.º 34/2021 


Foi presente o processo administrativo n.º 34/2021, de que são titulares Joaquim Duarte 


Marques dos Sa~tos e Zilda Saraiva Missas dos Santos. 


O Executivo Muhicipal deliberou, por unanimidade: 

1 

a) Aprovar os pnhjetos de especialidades e efetivo licenciamento do processo administrativo; 

b) Notificar os tiiulares do processo do teor da presente deliberação. 

1 

Licenciamento piara obras de alterações - Aprovação do projeto de arquitetura - Processo 

administrativo n.p 127 /2021 / 

Foi presente o processo administrativo n.2 127 /2021, de que são titul es Mansfield 

Cairns e Mary P~mela Cairns. 
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Edital n.2 20/Cl'v1/2D22: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dia 11 de! 

maio de 2022 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; 


b) Notificar os titulares do processo do teor da presente deliberação. 


Licenciamento para obras de alterações - Aprovação do projeto de arquitetura - Processo 


administrativo n.2 4/2022 


Foi presente o processo administrativo n.2 4/2022, de que é titular José Miguel Ferreira Ferrer 


Antunes. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; 


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


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, 12 de maio de 2022 

A Presidente da Câmara Municipal 

Marta Prates 

DG 
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