
Edital n.o 24/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dia 8 de 
junho de 2022 

Edital n.2 24/CM/2022 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas 

na sua Reunião Ordinária do dia 8 de junho de 2022 


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

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

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

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz tomadas na sua reunião realizada dia 8 de junho de 

2022, a seguir transcritas: 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação de atas de reuniões anteriores 

A ata da reunião ocorrida em 11 de maio de 2022 foi aprovada, por unanimidade, pelos membros 

presentes na referida reunião, em ordem do 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, com as 

alterações propostas. 

ORDEM DO DIA 

Parecer jurídico n.Q 02/JUA/MS/2022 - Pedido de ressarcimento de danos em viatura 

Foi presente o conteúdo integral do Parecer Jurídico N.º 2/JUA/MS/2022, datado de 1 de junho de 

2022, no qual foi aposto o Despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva 

Chilrito Prates, datado de 3 de junho de 2022. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Não se verificarem os pressupostos da responsabilidade civil extracontratual por parte do Município 

de Reguengos de Monsaraz; 

b) O indeferimento da pretensão da requerente, sem realização de audiência de interessados, atento 

o disposto na alínea e), do n.º 1 do artigo 124.º do Código do Procedimento Administrativo; 

Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz-Arraial Popular 

Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 15/VAF/2022, firmado pelo Senhor Vereador 

da Câmara Municipal, António Manuel Boto Fialho em 2 de junho de 2022, atinente ao pedido 

formulado pela Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz, no âmbito do Programa de Apoio a 

Atividades de Caráter Pontual, para a cedência de diverso apoio material e logístico para rea),ização de 

um arraial popular, que decorrerá no dia 2 de julho de 2022. ~e 

O Executivo Muni~ipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado ,pela Pai lde s5mhos,
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Edital n.Q 24/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dia 8 de 

junho de 2022 

nos exatos termos peticionados. 

No decurso do presente ponto da "Ordem do Dia" a Senhora Presidente da Câmara Municipal Marta 

Sofia da Silva Chilrito Prates não participou na apreciação, na discussão e na votação, em 

conformidade com a estatuição legal prevista no artigo 69.Q, de conformidade com a declaração 

proferida ao órgão executivo, em estreita obediência ao artigo 70.Q, ambos do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nQ. 4/2015, de 7 de janeiro. 

Ratificação do Despacho n.Q 04/GP/JUA/2022 - Emissão de parecer no âmbito do artigo 51.Q, n.Q 2, 

alínea b) e n.Q 5, alínea b), da Lei n.Q 111/2015, de 27 de agosto 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.Q 31/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 

Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates em 31 de maio de 2022, atinente à ratificação 

do Despacho n.Q 04/GP/JUA/2022, de 23 de maio referente a emissão de parecer no âmbito do artigo 

51.Q, n.Q 2, alínea b) e n.Q 5, alínea b), da Lei n.Q 111/2015, de 27 de agosto, na redação atual. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar e confirmar o Despacho n_Q 

04/GP/JUA/2022, de 23 de maio de 2022, pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, o qual se anexa e aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

devidos e legais efeitos. 

Ratificação do contrato de arrendamento para fim não habitacional do prédio urbano sito no Campo 25 

de Abril, n.Qs 8, 9 e 10, em Reguengos de Monsaraz 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.Q 32/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 

Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates em 2 de junho de 2022, atinente á ratificação 

do contrato de arrendamento para fim não habitacional do prédio urbano sito no Campo 25 de Abril, 

n.ºs 8, 9 e 10, em Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar e confirmar o contrato de arrendamento 

urbano para fim não habitacional a termo certo celebrado em 01 de junho de 2022, o qual se 

encontra anexo à Proposta n.Q 32/GP/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais. 

Ratificação do Protocolo de Colaboração Programa Formação + Próxima celebrado 

com o Turismo de Portugal, l.P. 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 33/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 

Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates em 2 de junho de 2022, atinente à ratificação 

do Protocolo de Colaboração Programa Formação + Próxima celebrado com o Turismo de Portugal, 

l.P. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar e confirmar do Protocolo de Colaboração 

celebrado em 27 de maio de 2022, entre o Turismo de Portugal, l.P. e o Município de Reguengos de 

Monsaraz, para desenvolvimento do Programa Formação + Próxima, o qual se encontra anexo à 

Proposta n.Q 33/GP/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. 

Atividades de animação e apoio à família -Ano letivo 2022/2023 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 34/GP/2022, firmada pela Sen~l'.('.'S1dente da 
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Edital n.º 24/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dia 8 de 
junho de 2022 

Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates em 2 de junho de 2022, atinente às atividades 

de animação e apoio à família para o ano letivo 2022/2023. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Em ordem ao preceituado n. º 2, do artigo 6.º do Regulamento de Municipal das Atividades de 

Animação de Apoio à Família, que as atividades funcionarão em cada Estabelecimentos de Educação 

Pré- Escolar da Rede Pública da jurisdição do Município e que serão objeto de comparticipação 

financeira por parte dos pais e/ou encarregados de educação serão as seguintes: 

i) Serviço de refeição, e/ou; 

ii) serviço de prolongamento de horário; 

b) Aprovar do mapa de comparticipações nas Atividades de Animação e Apoio à Família para o ano 

letivo 2022/2023, em ordem ao preceituado n.º 1, do artigo 11.ª do Regulamento Municipal para as 

Atividades de Animação e Apoio à Família, que se anexa e se dá aqui por integralmente reproduzido 

para todos os devidos e legais efeitos; 

Minuta do Protocolo de Cooperação para fornecimento de refeições aos refugiados ucranianos a 

celebrar com a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 35/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 

Câmara Municipal; Marta Sofia da Silva Chilrito Prates em 2 de junho de 2022, atinente à minuta do 

Protocolo de Cooperação para fornecimento de refeições aos refugiados ucranianos a celebrar com a 

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de Reguengos de 

Monsaraz e Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, para fornecimento de refeições 

aos refugiados ucranianos acolhidos na antiga "Casa dos Juízes", em Reguengos de Monsaraz, a qual 

se encontra anexa à Proposta n.º 35/GP/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzido para todos 

os efeitos legais; 

b) Mandatar a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Marta Sofia da 

Silva Chilrito Prates, a assinar o sobredito Protocolo, em harmonia ao preceituado nas alíneas a) e b) 

do n.º 1, do artigo 35.º, do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime 1 

Jurídico das Autarquias Locais. 

Mais Verão - Férias em cheio 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 36/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 

Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, deu conta em 3 de junho de 2022, atinente ao 

programa Mais Verão - Férias em cheio. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Que o Programa Férias Divertidas da edição 2022, se designe Mais Verão - Férias em Cheio, cuja 

proposta de programa se encontra anexa à Proposta n.º 36/GP/2022 e aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os efeitos legais; ~ 

b) Fixar a duraçãq do Programa Mais Verão - Férias em Cheio, para o períro de 1 d~ulho a 26 de 

agosto de 2022. \ \ 
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Edital n.• 24/CM/2022: 

Publicitação das dellberações da Câmara Municipal tornadas na sua Reunião Ordinária do dia 8 de 
junho de 2022 

Minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a 

sociedade comercial "Barroca! Sound, Lda." 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 37/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 

Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates em 3 de junho de 2022, atinente à minuta do 

Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a sociedade 

comercial "Barroca! Sound, Lda.". 

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

Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates e do Senhor Vereador António Manuel Boto 

Fialho e com dois votos contra das Senhoras Vereadoras Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena e 

Anabela Capucho Caeiro: 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, exerceu o seu voto de 

qualidade, nos termos do n.º 2, do artigo 54.º, do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

a) Aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de Reguengos de 

Monsaraz e a sociedade comercial por quotas "Barroca! Sound, Lda.", que estabelece o apoio por 

parte do Município destinado à organização e realização do Festival Barroca! Sound, a qual se 

encontra anexa à Proposta n.º 37/GP/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais; 

b) Mandatar a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dra. Marta Sofia 

da Silva Chilrito Prates, a assinar o sobredito Protocolo, em harmonia ao preceituado nas alíneas a) e 

b) do n.º 1, do artigo 35.º, do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime 1 

Jurídico das Autarquias Locais. 

Comissão Sub-Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Alentejo Central - Designação dos 

representantes na comissão deliberativa e técnica 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 38/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 

Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates em 2 de junho de 2022, atinente à designação 

dos representantes na comissão deliberativa e técnica da Comissão Sub-Regional de Gestão Integrada 

de Fogos Rurais do Alentejo Central. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, designar como representantes do Município de 

Reguengos de Monsaraz, na Comissão Sub-Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Alentejo 

Central, a Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates como 

representante deliberativa e a Arquiteta Ana Margarida Paixão Ferreira, como representante técnica. 

Designação do representante na Comissão Municipal de Trânsito 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 28/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo em 2 de junho de 2022, atinente à designação do 

representante na Comissão Municipal de Trânsito. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, designar como representante do Município de 

Reguengos de Monsaraz, na Comissão Municipal de Trânsito de Reguengos de Monsaraz, o Senhor 

Vice-Presidente da Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, que também assume ó Pelouro do 

Trânsito e Mobilidade. 
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Edítal n.• 24/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tornadas na sua Reunião Ordinária do dia 8 de 
junho de 2022 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 29/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 


Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho em 2 de junho de 2022, referente à atribuição do 


Cartão Social do Munícipe. 


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


do Munícipe aos munícipes constantes na Proposta n.º 29/VAF/2022, nos exatos termos consignados. 


Lista Provisória de Candidatos Admitidos e Excluídos do Concurso por Classificação para Atribuição de 


Habitação em Regime de Arrendamento Apoiado sita no Bairro 25 de Abril, n.º 18, em São Pedro do 


Corval 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 30/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 


Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 2 de junho de 2022, referente à lista provisória de 


candidatos admitidos e excluídos do concurso por classificação para atribuição de habitação em 


regime de arrendamento apoiado sita no Bairro 25 de Abril, n.º 18, em São Pedro do Corval. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar, nos termos do artigo 12.5 do Programa do Procedimento, a lista provisória de candidatos 


admitidos e excluídos do Concurso por Classificação para atribuição de habitação em regime de 


arrendamento apoiado, de 25 de maio de 2022, a qual se encontra anexa à Proposta n.º 30/VAF/2022 


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


b) Determinar a publicação da lista provisória de candidatos admitidos e excluídos, através de edital, 


nos lugares de estilo e sítio da Internet do Município, em www.cm-reguengos-monsaraz.pt, para os 


interessados, querendo, apresentarem, no prazo de 15 dias úteis contados da afixação da lista, por 


escrito, a sua reclamação, dirigida à Senhora Presidente da Câmara Municipal, podendo ser entregue 


pessoalmente ou remetida por correio registado. 


Administração Urbanística 


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


administrativo n.º 123/2021 


Foi presente o processo administrativo n.º 123/2021, de que é titular Marco Ricardo Baptista Damião 


Soares. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; 


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


Licenciamento para obras de edificação - Aprovação do projeto de arquitetura e especialidades 

Processo administrativo n.º 43/2022 r 

Foi presente o processo administrativo n.º 43/2022, de que são titulares Filipe Miguel Ben\o Lobo e 


Marta Alexandra Paulino Rosado. 
 f\ 
a) Aprovar os projetos de arquitetura, especialidades e efetivo l1cenc1ame . o; 

b) Notificar os titulares do processo do teor da presente deliberação. \ \ ,,J
/ 
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Edital n.2 24/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal to111adas na sua Reunião Ordinária do dia 8 de 
junho de 2022 

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, 9 de junho de 2022 


A Pr ,idente da Câmara Municipal 


Marta Prates 


DG 
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