
Edital n.Q 46/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dia 12 de 
outubro de 2022 

Edital n.2 46/CM/2022 

Publicitação das de-liberações da Câmara Municipal tomadas 

na sua Reunião Ordinária do dia 12 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 12 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 31 de agosto 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. 

ORDEM DO DIA 

Arquivamento do Processo de Inquérito n.º 128/22.6T9RMZ - Queixa-Crime contra desconhecidos 

Foi presente o conteúdo integral da Informação n.º 20/JUA-MAB/2022, datada de 4 de outubro de 

2022, atinente ao arquivamento do Processo de Inquérito n.º 128/22.6T9RMZ - Queixa-Crime contra 

desconhecidos, referente aos factos ocorridos no dia 6 de dezembro de 2021, no espaço de jogos e 

recreio, localizado na Quinta Nova, em Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

Arquivamento do Processo de Inquérito n.º 126/22.0T9RMZ-Queixa-Crime contra desconhecidos 

Foi presente o conteúdo integral da Informação n.º 21/JUA-MAB/2022, datada de 4 de outubro de 

2022, atinente ao arquivamento do Processo de Inquérito n.º 126/22.0T9RMZ - Queixa-Crime contra 

desconhecidos, referente aos factos ocorridos no dia 8 de fevereiro de 2022, no Parque da Cidade, em 

Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

Arquivamento do Processo de Inquérito n.º 127 /22.8T9RMZ - Queixa-Crime contra desconhecidos 

Foi presente o conteúdo integral da Informação n.º 22/JUA-MAB/2022, datada de 4 de outubro de 

2022, atinente ao arquivamento do Processo de Inquérito n.º 127/22.8T9RMZ-Queixa-Cri~ 
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desconhecidos, referente aos factos ocorridos no dia 1 de abril de 2022, no edifício da antiga estação 


de caminho-de-ferro, em Reguengos de Monsaraz. 


O Executivo Municipal tomou conhecimento. 


Sociedade Artística Reguenguense-Campeonato do Mundo de Trampolins 


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


Presidente da Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 6 de outubro de 2022, atinente ao 


pedido formulado pela Sociedade Artística Reguenguense - Secção de Ginástica e Trampolins, no 


âmbito do Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, para cedência de transporte para a 


atleta Margarida Carreiro, que irá representar a Seleção Nacional de Seniores, no Campeonato do 


Mundo de Trampolins, em Sófia, na Bulgária, sendo o transporte referente à realização de estágios em 


Quarteira e Santarém, bem como à deslocação ao aeroporto de Lisboa, nos dias 23 de outubro de 


2022 e 9, 12, 13 e 20 de novembro do corrente ano de 2022. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela Sociedade Artística 


Reguenguense -Secção de Ginástica e Trampolins, nos exatos termos peticionados. 


Grupo Desportivo Piranhas do Alqueva - Halloween Run Party 2022 


Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 11/VP/2022, firmado pelo Senhor Vice


Presidente da Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 6 de outubro de 2022, atinente ao 


pedido formulado pelo Grupo Desportivo Piranhas do Alqueva para a cedência de apoio logístico para 


a realização do evento temático de cariz desportivo denominado "Halloween Run Party 2022", a ter 


lugar no dia 31 de outubro de 2022, no Parque de Feiras e Exposições, em Reguengos de Monsaraz. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pelo Grupo Desportivo 


Piranhas do Alqueva, nos exatos termos peticionados. 


Despacho de aprovação da alteração n.º 12 ao Plano Plurianual de Investimentos e da alteração n.º 14 


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


Foi presente o conteúdo integral do Despacho n.º 14/GP/CPA/2022, firmado pela Senhora Presidente 


da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 27 de setembro de 2022, atinente à 

aprovação da alteração n.º 12 ao Plano Plurianual de Investimentos e da alteração n.º 14 ao 


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


O Executivo Municipal tomou conhecimento. 


Minuta do Primeiro Aditamento ao Protocolo de Cooperação para a Elaboração de Estudos para 


Implementação de um Terminal de Mercadorias na Ligação Ferroviária Évora-Elvas 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 79/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 


Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 6 de outubro de 2022, atinente à minuta do 


Primeiro Aditamento ao Protocolo de Cooperação para a Elaboração de Estudos para Implementação 


de um Terminal de Mercadorias na Ligação Ferroviária Évora-Elvas. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar a minuta do Primeiro Aditamento ao Protocolo de Cooperação para a Elaboração de 


Estudos para Implementação de um Terminal de Mercadorias na Ligação Ferroviária Évora-Ervas, de 
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11 de setembro de 2019, a celebrar entre a Infraestruturas de Portugal, S.A. e os municípios de 

Alandroal, Borba, Estremoz, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Sousel e Vila Viçosa, a qual se 

encontra anexa à Proposta n.º 79/GP/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os 

efeitos legais; 

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

da Silva Chilrito Prates, a assinar o sobredito Aditamento ao 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 1 

aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais; 

Minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infra

estruturas do Alqueva, S.A. e o Município de Reguengos de Monsaraz - Cais e Parque de Merendas do 

Campinho 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 80/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 

Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 6 de outubro de 2022, atinente à minuta do 

Protocolo de Colaboração a celebrar entre a EDIA - Empresa de Desenvolvimento e lnfra-estruturas 

do Alqueva, S.A. e o Município de Reguengos de Monsaraz - Cais e Parque de Merendas do Campinho. 

a) Aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração entre a EDIA - Empresa de Desenvolvimento e 

Infraestruturas do Alqueva, S.A. e o Município de Reguengos de Monsaraz, a qual se encontra anexa à 
Proposta n.º 80/GP/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os devidos e legais 

efeitos; 

b) Mandatar a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Ora. 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.Q do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime 1 

Jurídico das Autarquias Locais. 

Escala de Turnos de Serviço das Farmácias do Concelho de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2023 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 81/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 

Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 6 de outubro de 2022, atinente à escala de 

Turnos de Serviço das Farmácias do Concelho de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2023. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à proposta enviada pela 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP., referente à escala de turnos de serviço das 

farmácias da área deste Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2023. 

Atribuição do suplemento de penosidade e insalubridade -Ano de 2022 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 38/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 3 de outubro de 2022, referente à atribuição do 

suplemento de penosidade e insalubridade no ano de 2022. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Atribuir, ao abrigo dos artigos 2.º, 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 93/2021, de 9 de novembro, o 

suplemento de penosidade e insalubridade aos trabalhadores da carreira geral de assistente 

operacional que ocupam postos de trabalho dos Serviços de Produção e Manutenção, guas e 

Saneamento Básico, Trânsito e Mobilidade, Higiene Urbana, Revitalização Urbana e Esp os rdes e 
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fundamentada no parecer da SHT, ambos documentos anexos à Proposta n.º 38/VP/2022 e aqui se 

dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais, e que se traduzem nas seguintes 

funções penosas e insalubres: 

i. 	Na área de recolha e tratamento de resíduos: 


Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU); 


Transporte, armazenamento e descarga de resíduos. 


ii. Na área da Higiene Urbana: 


Lavagem e desinfeção da via pública; 


Limpeza de bermas e valetas; 


Varrer e limpar as ruas e sarjetas; 


Recolha porta-a-porta; 


Recolha de manos; 


Transporte, armazenamento e descarga de resíduos; 


Lavagem de contentores; 


Recolha de cadáveres de animais na via pública e limpeza de canis. 


iii. Área de Saneamento: 


Limpeza de bermas e valetas; 


Limpeza, desentupimento, desobstrução e aspiração de fossas sépticas; 


Desentupimento e limpeza de valas, esgotos, sarjetas e linhas de água; 


Transporte, armazenamento e descarga de resíduos; 


Execução de redes de recolha de esgotos domésticos e respetivos ramais de ligação; 


Tratamento de efluentes das piscinas municipais; 


b) Que a todos os postos de trabalho identificados com as funções supra descritas seja reconhecido o 

nível alto de penosidade e insalubridade; 

c) Que nos termos da alínea c) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 93/2021, de 9 de 

novembro, o valor diário do suplemento de penosidade e insalubridade seja fixado em 4,99€ para 

todos os trabalhadores ou em 15% da respetiva remuneração diária, quando este valor for superior 

àquele, não sendo cumulável com a prestação de idêntica natureza ou finalidade, independentemente 

da sua denominação; 

d) Atribuir, o suplemento de penosidade e insalubridade por cada dia de trabalho efetivamente 

prestado com sujeição às condições de penosidade e insalubridade; 

e) Que o suplemento remuneratório não seja considerado para efeitos de cálculo dos subsídios de 

Férias e de Natal; 

f) Que a atribuição do suplemento remuneratório de penosidade e insalubridade seja aplicado com 

efeitos a 1 de janeiro de 2022. 

Revisão de preços e aditamento da conta final da empreitada "Requalificação dos Blocos A, B e C da 

Escola Básica Manuel Augusto Papança, em Reguengos de Monsaraz" 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 39/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 6 de outubro de 2022, referente à revisão de 

preços e aditamento da conta final da empreitada "Requalificação dos Blocos A, B e C da Escola Básica 

Manuel Augusto Papança, em Reguengos de Monsaraz". 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da enfpreitada 
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"Requalificação das Escolas Básicas do 1º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Reguengos de 


Monsaraz - Requalificação dos Blocos A, B e C da Escola Básica Manuel Augusto Papança em 


Reguengos de Monsaraz", atualizada com a revisão de preços definitiva, a qual se encontra anexa à 


Proposta n.º 39/VP/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais. 


Revisão Extraordinária de Preços da empreitada de "Construção da Estrutura Residencial para Idosos, 


Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário- Perolivas" 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 40/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da 


Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 6 de outubro de 2022, referente à revisão 


extraordinária de preços da empreitada de "Construção da Estrutura Residencial para Idosos, Centro 


de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário- Perolivas". 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o método de revisão de preços extraordinária segundo a forma contratualmente 


estabelecida de revisão por fórmula, F04, em que os coeficientes de atualização (Ct) resultantes dos 


respetivos cálculos são multiplicados pelo fator de compensação de 1,1, conforme previsto na alínea 


b) do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 36/2022, de 20 de maio; 


c) Notificar a entidade executante, Construções Fernando Manuel Fernandes Lourenço, Unipessoal, 


Lda.; 


Atribuição do Cartão Social do Munícipe 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 59/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 


Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 6 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 59/VAF/2022, nos exatos termos consignados. 


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


Temporária de Tempos Livres 


----- A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, deu conta da 


Proposta n.º 60/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da Câmara Municipal António Manuel Boto 


Fialho, em 6 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, os munícipes 


constantes da Proposta n.º 60/VAF/2022 na medida Ocupação Temporária de Tempos Livres. 


Minuta do Contrato de arrendamento de nove fogos sitos na Rua dos Mendes, em Reguengos de 


Monsaraz, a celebrar entre o IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, l.P. e o Município 


de Reguengos de Monsaraz 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 61/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 


Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 7 de outubro de 2022, referente à minuta do 

Contrato de arrendamento de nove fogos sitos na Rua dos Mendes, em Reguengos de M a 


celebrar entre o IHRU - Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, l.P. e o Mu icípio e 
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Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a minuta do contrato de arrendamento a celebrar entre o Instituto da Habitação e da 

Reabilitação Urbana, l.P. e o Município de Reguengos de Monsaraz, dos nove fogos sitos na Rua dos 

Mendes, n.ºs 6, 13, 14, 20, 22, 24, 25, 26 e 27, em Reguengos de Monsaraz, dos quais três são de 

tipologia T3 e os restantes de tipologia T4, a qual se encontra anexa à Proposta n.º 61/VAF/2022 e 

aqui se dá por integralmente reproduzida 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 Contrato de arrendamento, 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 1 

aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais. 


XXII Certamen Literario Hispano Luso "Jose António de Saravia" 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 62/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 


Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 7 de outubro de 2022, referente ao XXII Certamen 


Literario Hispano Luso "Jose António de Saravia". 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o valor de€ 500,00 (quinhentos euros) ao 


Ayuntamiento de Vilanueva dei Fresno para comparticipação no prémio do trabalho vencedor na XXII 


edição do Certamen Literário Hispano Luso "Jose António Saravia". 


Administração Urbanística 


Licenciamento para obras já executadas (legalização) e edificação de apoio agrícola - aprovação do 


projeto de Arquitetura - Processo administrativo n.º 70/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 70/2022, de que é titular, Dar Uns Pontos - Serviços 


Médicos, Lda .. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de alterações/legalização de arquitetura; 


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


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


administrativo n.º 56/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 56/2022, de que é titular Vértice Sedutor - Unipessoal, 


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 das Especialidades - Processo 


administrativo n.• 14/2022 


Foi presente o processo administrativo n.• 14/2022, de que é titular Maria Sameiro Alves Mota. ' 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ~ 


a) Aprovar os projetos de especialidades e o efetivo licenciamento do processo administrativ ~ 
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b) Notificar a titular do processo do teor da presente deliberação. 

Licenciamento para obras já executadas (legalização) e ampliação- aprovação do projeto de Arquitetura 


- Processo administrativo n.º 72/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 72/2022, de que é titular, ldalina Valido Silvério Caeiro. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de legalização e ampliação de arquitetura; 


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


Declaração de caducidade do processo administrativo n.º 20/2019 


Foi presente o processo administrativo n.º 20/2019, de que é titular, Joaquim Inácio Ferreira Valadas e 


outro. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar a declaração de caducidade do processo n.º 20/2019, verificando-se que a obra não foi 


iniciada; 


b) Notificar os titulares do processo da eventual caducidade do processo administrativo. 


A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, não participou na 


apreciação, na discussão e na votação, do presente Processo Administrativo n.º 20/2019, 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 n.º 4/2015, de 7 de janeiro, em virtude de 


ser familiar do titular do referido processo administrativo. 


Licenciamento para obras de edificação - Aprovação do projeto das Especialidades - Processo 


administrativo n.º 81/2021 


Foi presente o processo administrativo n.º 81/2021, de que são titulares Carlos Manuel Caldeira 


Monteiro e Inácio Vicente Tonaco Ramalho. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


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


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


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

Processo administrativo n.º 54/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 54/2022, de que é titular Ana Dourada Amieira - Cabeça de 


Casal da Herança de. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


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


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


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


administrativo n.º 74/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 74/2022, 


Imobiliárias, Unipessoal, Lda. 
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Edital n.• 46/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dia 12 de 
outubro de 2022 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; 


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


A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, não participou na 


apreciação, na discussão e na votação, do presente Processo Administrativo n.º 74/2022, 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 n.º 4/2015, de 7 de janeiro, em virtude de 


ser familiar do titular do referido processo administrativo. 


Licenciamento para obras de edificação - Aprovação do projeto de Arquitetura e Especialidades 

Processo administrativo n.º 69/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 69/2022, de que é titular Declives e Veredas, Lda. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar os projetos de arquitetura, de especialidades e o efetivo licenciamento do processo 


administrativo; 


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


Declaração de caducidade do processo administrativo n.º 31/2020 


Foi presente o processo administrativo n.º 31/2020, de que é titular Marisa Alexandra dos Santos 


Bento. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar a declaração de caducidade do processo n.º 31/2020, verificando-se que a obra não foi 


concluída dentro dos prazos legais estipulados; 


b) Notificar a 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, 13 de outubro de 2022 

A Pre ·dente da Câmara Mu ,icipal 

Marta Prates 

DG 
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