
Edital n.º 27/CM/2022 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz de 6 de julho de 2022 


Francisco José Cardoso Grilo, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, em substituição da Senhora Presidente da Câmara Municipal, nos termos do n.º 3 

do artigo 57.º da Lei n.Q 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, em cumprimento ao preceituado nos artigos 40.º, 49.º e 53.º do Anexo 1 à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, torna público e a todos faz saber que no próximo dia 7 de julho 

de 2022, pelas 10.00 horas, no Salão Nobre dos Paços do Município de Reguengos de 

Monsaraz, realizar-se-á uma reunião Ordinária desta Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, com a seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Período de Antes da Ordem do Dia 

2. Ordem do Dia: 

2.1. 	 Pedido de Apoio n.º 18/VAF/2022 - Centro Cultural Caridadense 1.º de Maio 

Festas em Honra de Nossa Senhora da Caridade; 

2.2. 	 Despacho n.º 8/GP/CPA/2022 - Despacho de aprovação da alteração n.º 8 ao 

Plano Plurianual de Investimentos e da alteração n.º 8 ao Orçamento do 

Município de Reguengos de Monsaraz relativo ao ano económico - financeiro 

de 2022; 

2.3. 	 Proposta n.º 43/GP/2022 - Ratificação do Despacho n.º 05/GP/JUA/2022, de 

20 de junho - Emissão de parecer nos termos do n.º 1, do artigo 54.º, da Lei 

n.º 91/95, de 2 de setembro, na redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto 

Constituição de compropriedade do prédio rústico com o artigo matricial n.º 
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113, secção 006, freguesia de Reguengos de Monsaraz; 

2.4. Proposta nS 44/GP/2022 - Projeto da quarta alteração ao Regulamento 

Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior 

Público; 

2.5. Proposta n.º 45/GP/2022  Emissão de parecer nos termos do n.º 1, do artigo 

54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na redação da Lei n.º 64/2003, de 23 

de agosto - Constituição de compropriedade do prédio rústico denominado 

"Baúto", sito na freguesia de Monsaraz; 

2.6. Proposta n.º 46/GP/2022 - Cedência gratuita a título definitivo de 

computadores portáteis a Instituições Particulares de Solidariedade Social e 

outras do Concelho de Reguengos de Monsaraz; 

2.7. Proposta n.º 47/GP/2022 - Minuta protocolo de cooperação a celebrar ente a 

Associação Transfronteiriça do Lago Alqueva e o Município de Reguengos de 

Monsaraz, no âmbito do evento Dark Sky® Party Alqueva integrado na 

operação GlobalTur; 

2.8. Proposta n.º 33/VP/2022 - Direito à ocupação das lojas n.ºs 9, 10, 12, 22, 26 e 

27 do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz; 

2.9. Proposta n.º 34/VP/2022 - Alteração ao Regulamento da Publicidade, Outras 

Utilizações do Espaço Público e Mobiliário Urbano do Município de Reguengos 

de Monsaraz; 

2.10. Proposta n.º 35/VAF/2022 - Atribuição do Cartão Social do Munícipe; 

2.11. Proposta n.º 36/VAF/2022 - Apoios previstos no Cartão Social do Munícipe -

integração na medida de Ocupação Temporária de Tempos Livres; 

2.12. Proposta n.º 37/VAF/2022 - Retificação da deliberação de Câmara Municipal 

tomada em reunião ordinária realizada no dia 22 de junho de 2022 e da 

minuta do protocolo de colaboração para execução da campanha de 

escavações arqueológicas e realização do Dia Aberto no Complexo 

Arqueológico dos Perdigões 2022; 

2.13. Administração Urbanística. 
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3. Período de Intervenção do Público 

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, 1 de julho de 2022 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 

Francisco Grilo 

[NG/DGJ 
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