
Edital n.• 48/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dia 26 de 
outubro de 2022 

Edital n.2 48/CM/2022 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas 
na sua Reunião Ordinária do dia 26 de outubro 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 26 de outubro de 
2022, a seguir transcritas: 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação de ata de reunião anterior 


A ata da reunião ocorrida em 14 de setembro 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. 


Voto de pesar pelo falecimento de António Manuel Gonçalves Marcão 


Foi presente o Voto de Pesar pelo falecimento de António Manuel Gonçalves Marcão. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o voto de pesar pelo falecimento de António Manuel Gonçalves Marcão; 


b) Manifestar à família enlutada as mais sentidas condolências; 


c) Dar conhecimento do presente voto de pesar às estruturas diretivas, local e distrital, do Partido 


Comunista Português; 


ORDEM DO DIA 

Associação SwimRun Portugal - Monsaraz SwimRun 2022 
' Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 12/VP/2022, firmado pelo Senhor Vice-

Presidente da Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 20 de outubro de 2022, atinente ao 

pedido formulado pela Associação Swimrun Portugal, no âmbito do Programa de Apoio a Atividades 

de Caráter Pontual, para diverso apoio material e logístico para a atividade, Monsaraz Switnrun 2022, 

a realizar no dia 6 de novembro de 2022, na Praia Fluvial de Monsaraz. 
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Sociedade Artística Reguenguense - ERali Sharish Gin 

Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 13/VP/2022, firmado pelo Senhor Vice

Presidente da Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 20 de outubro de 2022, atinente ao 

pedido formulado pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, no âmbito do 

Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, para diverso apoio material e logístico para a 

atividade, E Rali Sharish Gin, a realizar nos dias 19 e 20 de novembro de 2022, em Reguengos de 

Monsaraz. 

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

Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, nos exatos termos peticionados. 

Centro de Convívio de Barrada - Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição 

Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 31/VAF/2022, firmado pelo Senhor Vereador 

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

formulado pelo Centro de Convívio de Barrada, no âmbito do Programa de Apoio a Atividades de 

Caráter Pontual, para a cedência de diverso apoio material e logístico para realização das Festas em 

Honra de Nossa Senhora da Conceição, que decorrerão entre os dias 8 e 11 de dezembro de 2022, em 

Barrada, na Freguesia de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os apoios solicitados pelo Centro de 

Convívio de Barrada, nos exatos termos peticionados. 

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz - Cedência do Auditório 

Municipal 

Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 32/VAF/2022, firmado pelo Senhor Vereador 

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

formulado pela Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, no 

âmbito do Regulamento de Utilização, Funcionamento e Cedência do Auditório Municipal, para a 

cedência deste equipamento no dia 5 de novembro de 2022 para a realização da revista à portuguesa 

"Zela e Xico Gago". 

o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a CQdencí~ ;i Assoclaçao Humanitário 
Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, do Auditório Municipal para a realização da 

revista à portuguesa "Zela e Xico Gago", no dia 5 de novembro de 2022. 

Associação Palco de Sonhos- Cedência do Auditório Municipal 

Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 33/VAF/2022, firmado pelo Senhor Vereador 

da Câmara M_unicipal António Manuel Boto Fialho, em 20 de outubro de 2022, atinente ao pedido 

formulado pela Associação Palco de Senhas, no âmbito do Regulamento de Utilização, Funcionamento 

e Cedência do Auditório Municipal, para a cedência deste equipamento nos dias 3 e 4 de dezembro de 

2022 para a realização da revista à portuguesa "Vida madrasta da cigana Angelca". 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência à Associação Palco desenhos 

do Auditório Municipal para a realização da revista à portuguesa ''Vida madrasta da cigana Angelca", 
nos dias 3 e 4 de dezembro de 2022. 
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Câmara Reguengos Clube - Cedência do Pavilhão Degebe 

Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 34/VAF/2022, firmado pelo Senhor Vereador 

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

formulado pela Câmara Reguengos Clube - Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, no âmbito do Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, para a 

cedência do Pavilhão Degebe do Parque de Feiras e Exposições e de diverso apoio material e logístico 
para a comemoração do São Martinho, no dia 11 de novembro de 2022. 

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

Reguengos Clube - Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, 
nos exatos termos peticionados. 

Despacho de aprovação da alteração n.º 13 ao Plano Plurianual de Investimentos e da alteração n.º 15 


ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz relativo ao ano económico-financeiro de 2022 


Foi presente o conteúdo integral do Despacho n.º 15/GP/CPA/2022, por si firmado em 17 de 


setembro de 2022, atinente à aprovação da alteração n.º 13 ao Plano Plurianual de Investimentos e da 


alteração n.º 15 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz relativo ao ano económico

financeiro de 2022. 


O Executivo Municipal tomou conhecimento. 


Procedimento para atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior público - ano letivo 

2022-2023 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 82/GP/2022, por si firmada em 21 de outubro de 


2022, atinente ao procedimento para atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior 


público para o ano letivo 2022-2023. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) A abertura do procedimento público para atribuição de 25 Bolsas de Estudo a utilizar no ano letivo 


2022/2023, com o valor mensal de€ 150,00 (centro e cinquenta euros) cada, para os estudantes do 


Ensino Superior Público, residentes no Concelho de Reguengos de Monsaraz; 


b) A afixação nos locais de estilo do Edital de abertura dos procedimentos para apresentação de 


candidaturas e nomeação da Comissão de Análise das Candidaturas nos seguintes termos: 


i) Dina Bela Chá Marques Simão, adjunta do Gabinete da Presidência, na qualidade de Presidente 


do Júri; 


ii) Elsa Jesus Rodrigues Rolo Galhós, Técnica Superior (Animação Educativa e Sociocultural); 


iii) Sónia Maria Medinas Canhão Cavaco, Técnico Superior (Investigação Social Aplicada); 


E na qualidade de membros suplentes: 

i) Marisa Alexandra dos Santos Bento, Técnico Superior (Direito); 

ii) Rui David Horta Almeida Marques Viegas Paixão, Técnico Superior (Psicologia); 

Ratificação do Despacho n.º 11/GP/JUA/2022, de 21 de outubro - Emissão de parecer no âmbit ·do 

artigo 51.º, n.ºs 2, alínea b), e 6, alínea b), da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, na redaç- ' 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 83/GP/2022, por si firmada em 21 de outub de 

2022, atinente à ratificação do Despacho n.º 11/GP/JUA/2022, de 21 de outubro-Emiss-o de par er 
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no âmbito do artigo 51.º, n.ºs 2, alínea b), e 6, alínea b), da Lei n.º 111/2015, de 27 de agosto, na 


redação atual. 


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


11/GP/JUA/2022, de 21 de outubro, proferido pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de 


Reguengos de Monsaraz. 


Associação dos Amigos Pro-Lama - V Passeio TI Mafra - Reguengos de Monsaraz - Ratificação do 


Despacho n.º 1/DES/GP/2022 


Foi presente da Proposta n.º 41/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, 


Francisco José Cardoso Grilo em 18 de outubro de 2022, atinente à ratificação do Despacho n.º 


1/DES/GP/2022 referente à atribuição de apoio à Associação dos Amigos Pro-Lama, V Passeio TI 


Mafra - Reguengos de Monsaraz. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho n.º 1/DES/GP/2022, de 13 de 


outubro, proferido pela Senhora Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, 


Regime de Fruta Escolar-Ano letivo 2022/2023 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 42/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da 


Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo em 19 de outubro de 2022, atinente à formalização 


de candidatura no âmbito do Regime de Fruta Escolar para o Ano letivo 2022/2023. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a formalização da candidatura no âmbito do Regime de Fruta Escolar, junto do Instituto de 


Financiamento da Agricultora e Pescas uma vez que o prazo de candidatura é até 31 de outubro de 


2022. 


b) Determinar às subunidades orgânicas de Educação, Contabilidade e Património e Administrativa de 


Contratação Publica do Município de Reguengos de Monsaraz a adoção dos legais procedimentos e 


atos legais e materiais inerentes à cabal e integral execução da presente deliberação. 


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


Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena não participou na apreciação, na discussão e na votação, em 


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


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


Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 4/2015, de 7 de janeiro, em virtude de 


exercer funções no Serviço de Educação desta Câmara Municipal e ter participado na elaboração 


desta proposte. 


Comissão Política do Partido Social Democrata - Secção de Reguengos de Monsaraz 


Cedência da Igreja de Santiago e apoio logístico- Ratificação do Despacho n.º 1/CUL/GP/2022 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 43/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da 


Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 20 de outubro de 2022, atinente à Ratificação do 


Despacho n.º 1/CUL/GP/2022 referente à cedência da Igreja de Santiago e apoio logístico à Comissão 


Política do Partido Social Democrata - Secção de Reguengos de Monsaraz. 


A presente proposta foi retirada da Ordem de Trabalhos por falta de quórum, sendo submetida a 


próxima reunião do órgão executivo. 
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Candidatura: Parque de Valorização de Resíduos do Álamo- Reguengos de Monsaraz 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 44/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da 


Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo em 20 de outubro de 2022, atinente à candidatura 


"Parque de Valorização de Resíduos do Álamo - Reguengos de Monsaraz". 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, candidatar o projeto "Parque de Valorização de 


Resíduos do Álamo - Reguengos de Monsaraz" ao Programa RecolhaBio - apoio à implementação de 


projetos de recolha seletiva de biorresíduos. 


Modificação objetiva -Aquisição de apólices de seguros de diversos ramos 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 45/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da 


Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo em 20 de outubro de 2022, atinente à modificação 


objetiva do contrato de aquisição de apólices de seguros de diversos ramos. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar os serviços complementares propostos nas Apólices Frota Automóvel e Acidentes de 


Trabalho, num total de 27.479,19 €(vinte e sete mil quatrocentos e setenta e nove euros e dezanove 


cêntimos}, ordenando a execução à Generali Seguros, S. A, nos termos do disposto no nº2 do artigo 


370.º e 375.º, ambos do Código dos Contratos Públicos; 


b) Aprovar a alteração do valor contratual de 352.548,87 € (trezentos e cinquenta e dois mil, 


quinhentos e quarenta e oito euros e oitenta e sete cêntimos), isento de IVA para 380.028,06 € 


(trezentos e oitenta mil e vinte e oito euros e seis cêntimos), isento de IVA; 


c) Aprovar a minuta do adicional ao contrato escrito a celebrar entre o Município e a empresa 


Generali Seguros, 5. A., a qual se encontra anexa à Proposta n.º 45/VP/2022 e aqui se dá por 


integralmente reproduzida para todos os efeitos legais; 


d) Notificar a entidade executante, Generali Seguros, 5. A, do teor da presente deliberação. 


Atribuição do Cartão Social do Munícipe 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 63/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 


Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 19 de outubro 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 63/VAF/2022, nos exatos termos consignados. 


Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe - integração na medida de Ocupação 


Temporária de Tempos Livres 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 64/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 


Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 19 de outubro de 2022, referente à atribuição dos 


apoios previstos no Cartão Social do Munícipe para integração na medida de Ocupação Temporária de 


Tempos Livres. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, integrar, nos termos do disposto do n.º 1 do art.º 


23.º e do n.º 2 do art.º 24.º do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Munícipe, a munícipe 


constante da Proposta n.º 64/VAF/2022 na medida Ocupação Temporária de Tempos Livres. 
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Lista definitiva dos 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 62, rés-do-chão, em São 

Pedro do Corval 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 65/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 

Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 20 de outubro de 2022, referente à lista definitiva 

dos 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 62, rés-do-chão, em São Pedro do 

Corval. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar, em ordem ao preceituado no artigo 13.4 do Programa do Procedimento, a lista definitiva 

de candidatos admitidos e excluídos do Concurso por Classificação para atribuição da habitação social, 

com a tipologia 1, sita no Bairro 25 de Abril, n.º 62, rés-do-chão, em São Pedro do Corval, em regime 

de arrendamento apoiado, datada de 19 de outubro de 2022, a qual se encontra anexa à Proposta n.º 

65/VAF/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, por Despacho 

do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz prolatado em 19 de 

outubro de 2022, o qual se anexa, igualmente, para os devidos e legais efeitos; 

b) Determinar a publicação da lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos do Concurso por 

Classificação para atribuição de habitação social em regime de arrendamento apoiado, nos lugares de 

estilo e sítio da Internet do Município, em www.cm-reguengos-monsaraz.pt. 

Início do procedimento de elaboração do Regulamento do Conselho Municipal de Turismo de 

Reguengos de Monsaraz 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 66/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 

Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 20 de outubro de 2022, referente ao início do 

procedimento de elaboração do Regulamento do Conselho Municipal de Turismo de Reguengos de 

Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Desencadear, nos termos do n.º 1, do artigo 98.º, do novo Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o procedimento de elaboração do 

Regulamento do Conselho Municipal de Turismo de Reguengos de Monsaraz; 

b) Aprovar a minuta de Edital, o qual se encontra anexo à Proposta n.º 66/VAF/2022 e aqui se dá por 

integralmente reproduzida para todos os efeitos legais, que deverá ser publicitado na página de 

internet do Município de Reguengos de Monsaraz. 

Normas de utilização do depósito de resíduos recicláveis e de implementação do sistema PAYT de 

desconto na tarifa do serviço de recolha e tratamento de resíduos urbanos 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 67/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 

Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 21 de outubro de 2022, referente às normas de 

utilização do depósito de resíduos recicláveis e de implementação do sistema PAYT de desconto na 

tarifa do serviço de recolha e tratamento de resíduos urbanos. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de utilização do depósito de 

resíduos recicláveis e de implementação do sistema PAYT de desconto na tarifa do serviço de recolha 

e tratamento de resíduos urbanos, as quais se encontra anexas à Proposta n.º 67/VAF/2022 e aqui'se 
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dão por integralmente reproduzidas para todos os efeitos legais. 

Administração Urbanística 

Licenciamento para obras de alterações e ampliação - aprovação do projeto de Arquitetura - Processo 


administrativo n.º 622/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 62/2022, de que é titular Paradise Power - Energias 


Alternativas e Atividades Imobiliárias, Lda. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; 


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


Licenciamento para obras de edificação - aprovação do projeto de Arquitetura - Processo 


administrativo n.º 67/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 67/2022, de que é titular Maria de Fátima dos Santos Pires. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; 


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


Licenciamento para obras de edificação - aprovação do projeto de Arquitetura - Processo 


administrativo n.º 57/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 57/2022, de que é titular Kirsten Rhodes Smith. 


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 alterações e edificação (Aditamento) aprovação do projeto de 


Arquitetura - Processo administrativo n.º 51/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 51/2022, de que é titular Luis Carlos Dias do nascimento 


Abreu e Wang Maschino Shuxiang. 


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 edificação - aprovação do projeto de Arquitetura e Especialidades 

Processo administrativo n.º 75/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 75/2022, de que é titular Alqueva Cruzeiros - ACAT, 


Unipessoal Lda. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura, especialidades e efetivo licenciamento; 


b) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação. 
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Edital n.o 48/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dia 26 de 
outubro de 2022 

administrativo n.º 61/2021 


Foi presente o processo administrativo n.º 61/2021, de que é titular Inês Beirão Antunes Moreira 


Braga. 


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, 27 de outubro de 2022 

A Pr 'idente da Câmara Mun·cipal 

Marta Prates 

DG 
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