
EDITAL N.º 16/AM/2022 


MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS ROSADO MARQUES, Presidente da Assembleia 

Municipal de Reguengos de Monsaraz, faz saber, ao abrigo do disposto nos n.ºs 1e2 do 

artigo 56.º do Anexo I à Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, que a Assembleia Municipal 

de Reguengos de Monsaraz, em sessão ordinária realizada em 28 de dezembro de 2022, 

deliberou aprovar em minuta nos termos do n.0 3 do artigo 57.0 do citado diploma legal, 

que estabeleceu o Regime Jurídico das Autarquias Locais, os seguintes pontos da ordem 

do dia: 

Aprovação da Ata da Sessão Ordinária realizada em 24 de junho de 2022 

Aprovada por unanimidade. 

Não participaram na discussão e votação da referida ata os deputados José Luís Janeiro de 

Oliveira Merca, Nuno Isidro de Ambrósio Pinto, Pedro Miguel Varela Mata da Conceição, 

e João Carlos Borrego Alves da Silva, em virtude de não terem estado presentes na sessão 

a que a mesma se refere. 

Aprovação da Ata da Sessão Extraordinária realizada em 6 de outubro de 2022 

Aprovada por unanimidade. 

Não participaram na discussão e votação da referida ata os deputados Mário Sérgio 

Mendes Ramalho, Nuno Isidro de Ambrósio Pinto e Maria Manuela Rodrigues Marques, 

em virtude de não terem estado presentes na sessão a que a mesma se refere. 

Aprovação da Ata da Sessão Extraordinária realizada em 29 de novembro de 2022 

Aprovada por unanimidade. 

Não participaram na discussão e votação da referida ata os deputados Mário Sérgio 

Mendes Ramalho, Pedro Alexandre dos Santos Pinheiro e Maria Manuela Rodrigues 

Marques, em virtude de não terem estado presentes na sessão a que a mesma se refere. 
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Apreciação da Informação Escrita da Senhora Presidente da Câmara Municipal sobre a 

atividade do Município 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

Voto de Pesar pelo falecimento de António Manuel Gonçalves Marcão 

Aprovado por unanimidade. 

Reconhecimento e atribuição de dominialidade pública ao caminho rural denominado 

"Caminho das Casas do Alto", situado na freguesia de Reguengos de Monsaraz 

Aprovado por unanimidade. 

Reconhecimento e atribuição de dominialidade pública ao caminho rural denominado 

"Caminho do Monte Novo do Barroca!", situado na freguesia de Reguengos de 

Monsaraz 

Aprovado por unanimidade. 

Proposta de desagregação da União de Freguesias de Campo e Campinho 

Aprovado por unanimidade. 

Plano Plurianual de Investimentos 2023-2027 e Orçamento Municipal para 2023 

Aprovado por maioria, com dez votos a favor dos deputados do Partido Social 

Democrata, Maria de Fátima dos Santos Rosado Marques; Sandra Isabel Lopes da Silva; 

Nuno Miguel dos Santos Lavaredas; Matilde Parreira Lopes Capucho; Rogério Paulo 

Carujo Carreteiro; Adriana Filipa da Conceição Amador; Pedro Alexandre dos Santos 

Pinheiro e Pedro Miguel Varela Mata da Conceição, Presidente da Junta de Freguesia de 

Reguengos de Monsaraz, do deputado da Coligação Democrática Unitária, Luís Fernando 

Valadas Viola e do deputado do Partido Socialista, Luís António Rato Fonseca, Presidente 

da União das Freguesias de Campo e Campinho e com oito votos de abstenção dos 

deputados do Partido Socialista, Élia de Fátima Janes Quintas; José Luís Janeiro de 

Oliveira Merca; Mário Sérgio Mendes Ramalho; Ana Rita Espenica Godinho Feijão; João 

Carlos Borrego Alves da Silva; Maria Manuela Rodrigues Marques; António José Fialho 
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Cartaxo, Presidente da Junta de Freguesia de Corval e Nuno Isidro de Ambrósio Pinto, 


Presidente da Junta de Freguesia de Monsaraz. 


Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2023 


Aprovado por unanimidade. 


Fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano 2022 (cobrança em 2023) 


Aprovado por unanimidade. 


Redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para famílias com dependentes e 


com habitação própria e permanente para o ano de 2022 (cobrança em 2023) 


Aprovado por unanimidade. 


Lançamento da derrama (cobrança em 2023) 


Aprovado por unanimidade. 


Participação variável no IRS para 2023 - Imposto sobre o Rendimento de Pessoas 


Singulares 


Aprovado por unanimidade. 


Atualização da Tabela de Taxas, Tarifas e Preços 


Aprovado por unanimidade. 


Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para o ano de 2023 


Aprovado por unanimidade. 


Designação de júri para procedimento concursal para o cargo de direção intermédia do 


2. ª grau - Chefe da Divisão de Planeamento, Obras e Ambiente 

Aprovado por unanimidade. 

Revisão n. 0 3 ao Plano Plurianual de Investimentos 2022-2026 e Orçamento 2022 

Aprovado por unanimidade. 
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Contratação de empréstimo de curto prazo em 2023 

Aprovado por unanimidade. 

Plano de Saneamento Financeiro - 10. 0 Relatório Semestral 

Aprovado por unanimidade. 

Relatório de Conclusões e Recomendações de Auditoria sobre a situação económica e 

financeira do 1.0 semestre de 2022 do Município de Reguengos de Monsaraz 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

Reguengos de Monsaraz, 29 de dezembro de 2022. 

A Presidente da Assembleia Municipal 

C~r 
Maria de Fátima dos Santos Rosado Marques 
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