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Edital n.Q 56/CM/2022 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas 
na sua Reunião Ordinária do dia 7 de dezembro 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 7 de dezembro de 

2022, a seguir transcritas: 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação de ata de reunião anterior 

A ata da reunião ocorrida em 12 de outubro 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 

Clube Cicloturismo de Reguengos- Trepadores da Planície - Passeio Natal Solidário 2022 

Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 14/VP/2022, firmado pelo Senhor Vice

Presidente da Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 30 de novembro de 2022, atinente 

ao pedido formulado pelo Clube Cicloturismo de Reguengos - Trepadores da Planície, no âmbito do 

Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, para diverso apoio logístico para realização do 

passeio solidário de natal 2022, a ter lugar no dia 8 de dezembro de 2022. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido formulado pelo Clube 

Cicloturismo de Reguengos de Monsaraz - Trepadores da Planície, nos exatos termos peticionados. 

Casa Cultura Corval - Requalificação das Instalações Desportivas Substituição da iluminação do Parque 

Desportivo 

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

Presidente da Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 4 de novembro de 2022, atinente 

ao pedido formulado pela Casa de Cultura de Corval, no âmbito do Programa de Apoio a 

Equipamentos e Modernização Associativa, para requalificação das instalações desportivas 

substituição da iluminação do Parque Desportivo. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante de€ 5.0 ,00 
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(cinco mil euros), à Casa de Cultura de Corval, para fazer face a 16,61% das despesas elegíveis não 

financiadas pelos fundos comunitários, referentes à candidatura "Requalificação das instalações para 

a substituição de projetores e luminárias por iluminação LED no parque Desportivo de Corval". 

Sociedade Artística Reguenguense - Seção Ginástica - "Semana dos Trampolins 2022" 

Ratificação do Despacho nº 2/DES/GP/2022 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 96/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 

Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 30 de novembro de 2022, atinente à 

ratificação do Despacho n.º 2/DES/GP/2022 - Sociedade Artística Reguenguense - Seção Ginástica 

"Semana dos Trampolins 2022". 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar e confirmar, nos termos do n.º 3 do artigo 

35.º do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o Despacho nº 2/DES/GP/2022, proferido pela 

Senhora Presidente da Câmara Municipal, em 24 de Novembro de 2022, atinente ao apoio solicitado 

pela Seção Ginástica da Sociedade Artística Reguenguense para a Semana dos Trampolins 2022. 

Emissão de parecer sobre a proposta de desagregação da União de Freguesias de Campo e Campinho 

Artigo 12.º da Lei n.º 39/2021, de 24 de junho 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 97/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 

Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 30 de novembro de 2022, atinente à 

emissão de parecer sobre a proposta de desagregação da União de Freguesias de Campo e Campinho 

-Artigo 12.º da Lei n.º 39/2021, de 24 de junho. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Emitir parecer favorável, nos termos e para os efeitos previstos no n.º 4 do artigo 12.º da Lei n.º 

39/2021, de 24 de junho, à Proposta de desagregação da União de Freguesias de Campo e Campinho, 

a qual se encontra em anexo à Proposta n.º 97/VP/2022, e aqui se dá por integralmente reproduzido 

para todos os efeitos legais; 

b) Submeter a presente deliberação à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal de Reguengos 

de Monsaraz; 

Protocolo de parceria entre o Município de Reguengos de Monsaraz e o Agrupamento de Escolas de 

Reguengos de Monsaraz - Clube de Ciência Viva 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 98/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 

Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 2 de dezembro de 2022, atinente ao 

protocolo de parceria entre o Município de Reguengos de Monsaraz e o Agrupamento de Escolas de 

Reguengos de Monsaraz - Clube de Ciência Viva. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a minuta do Protocolo de Parceria entre o Município de Reguengos de Monsaraz e o 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz - Clube de Ciência Viva, a qual se encontra anexa 

à Proposta n.º 98/GP/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzida para todos e devidos efeitos 

legais, em que as partes se comprometem a cooperar no desenvolvimento de atividades educativas, 

no aproximar das escolas às fontes de conhecimento e tecnologia, a instituições científicas e de ensino 

superior, e a empresas com l&D por forma a fomentar uma ligação mais estreita à produção de 

conhecimento e inovação; 
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b) Mandatar a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Marta Sofia da 

Silva Chilrito Prates, a assinar o sobredito Protocolo, 

Subsídio Atribuído a Sociedade União Perolivense Futebol Sénior lnatel-Ano 2022 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 59/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 30 de novembro de 2022, atinente ao subsídio 

atribuído à Sociedade União Perolivense - futebol sénior INATEL -Ano 2022. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Atribuir, nos termos da cláusula 5.• do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo 

celebrado entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Sociedade União Perolivense para o ano 

de 2022, do artigo 26.º do Regulamento de Apoio ao Associativismo do Municíp'10 de Reguengos de 

Monsaraz e do artigo 21º do Decreto - Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro, o subsídio à Sociedade 

União Perolivense, fixando o valor em € 1.500,00 {mil e quinhentos euros), de acordo com o quadro 

anexo à Proposta n.º 59/VP/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos 

legais; 

b) Proceder à revisão do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo para o ano de 2022, 

celebrado entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Sociedade União Perolivense, por forma a 

adequá-lo à alteração do subsídio agora aprovado. 

Reconhecimento e atribuição de dominia/idade pública ao caminho rural denominado "Caminho das 

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

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 60/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 2 de dezembro de 2022, atinente ao 

reconhecimento e atribuição de dominialidade pública ao caminho rural denominado "Caminho das 

Casas do Alto", situado na freguesia de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o reconhecimento e atribuição da dominialidade pública ao caminho rural, "Caminho das 

Casas do Alto", situado na freguesia de Reguengos de Monsaraz, com início na Rua das Casas do Alto e 

término em espaço rural, numa extensão de 390 metros; 

b) Submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea q), do n.º 1, do artigo 25.º e da alínea ccc), 

do n.º 1, do artigo 33.º,ambos do Anexo 1, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a afetação do 

referido caminho rural ao uso público. 

Reconhecimento e atribuição de dominia/idade pública ao caminho rural denominado "Caminho do 

Monte Novo do Barroca/", situado na freguesia de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 61/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 2 de dezembro de 2022, atinente ao 

reconhecimento e atribuição de dominia/idade pública ao caminho rural denominado "Caminho do 

Monte Novo do Barroca!", s'1tuado na freguesia de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o reconhecimento e atribuição da dominialidade pública ao caminho rural, "Caminho do 

Monte Novo do Barroca!", situado na freguesia de Reguengos de Monsaraz, com i · · n caminho 

rural de acesso à Estrada Nacional 256 {localizado no concelho de Évora) e términ em e paço rural, 
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numa extensão de 144 metro; 


b) Submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea q), do n.º 1, do artigo 25.º e da alínea ccc), 


do n.º 1, do artigo 33.º,ambos do Anexo 1, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a afetação do 


referido caminho rural ao uso público. 


Direito à ocupação das lojas n.ºs 1, 26 e 27 do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 62/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da 


Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 2 de dezembro de 2022, atinente ao direito à 

ocupação das lojas n.º' 1, 26 e 27 do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) A abertura de procedimento para atribuição do direito à ocupação das lojas n.os 1, 26 e 27 do 


Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz; 


b) Fixar como fim da exploração das lojas n.º 1, 26 e 27 qualquer ramo de atividade, desde que o 


mesmo não se traduza na venda de produtos ou artigos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos e 


o órgão executivo julgue adequado o fim da exploração proposto; 


c) Aprovar o Edital de publicitação do procedimento, o qual se anexa à Proposta n.º 62/VP/2022 e aqui 


se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais. 


Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 76/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 

Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 29 de novembro 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 76/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 77/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 

Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 29 de novembro 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 77/VAF/2022 na medida Ocupação Temporária de Tempos Livres. 

Projeto de Regulamento Municipal de atribuição de prestações de caráter eventual em situações de 

emergência social e de comprovada carência económica 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 78/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 

Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 30 de novembro de 2022, referente ao Projeto de 

Regulamento Municipal de atribuição de prestações de caráter eventual em situações de emergência 

social e de comprovada carência económica. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o Projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Prestações de Caráter Eventual ep 
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Situações de Emergência Social e de Comprovada Carência Económica, nos termos do disposto na 


alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, e alínea k) e v), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do Regime Jurídico 


das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o qual se anexa à Proposta 


n.º 78/VAF/2022 e se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os devidos e legais efeitos; 


b) Submeter o referido Projeto de Regulamento a consulta pública, uma vez que a natureza da 


matéria o justifica, pelo período de 30 {trinta) dias, para recolha de sugestões, procedendo-se à sua 


publicação na 2.ª Série do Diário da República e na Internet, na página eletrónica do Município de 


Reguengos de Monsaraz, ao abrigo do disposto no artigo 101.º, n.ºs 1 e 2 do Código do Procedimento 


Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 


Procedimento administrativo para classificação da Ermida de São Sebastião em Monsaraz em Imóvel de 


Interesse Municipal 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 79/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 


Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 2 de dezembro de 2022, referente ao 


procedimento administrativo para classificação da Ermida de São Sebastião em Monsaraz em Imóvel 


de Interesse Municipal. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Determinar a abertura do procedimento administrativo de classificação do imóvel "Ermida de São 


Sebastião", sito em Monsaraz, em imóvel de interesse municipal, nos termos do disposto no artigo 


25.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro e nos artigos 8.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 309/2009, 


de 23 de outubro; 


b) Dar cumprimento ao previsto no Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, quanto às 


notificações e divulgação da abertura do procedimento, pois é a partir da notificação da decisão de 


abertura do procedimento de classificação que um bem imóvel é considerado em vias de classificação, 


com todos os efeitos daí advenientes, aplicando-se, com as necessárias adaptações as disposições dos 


artigos 40.º a 54.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, à exceção do artigo 42.º. 


Administração Urbanística 


Licenciamento para obras de alterações - aprovação do projeto das Especialidades - Processo 


administrativo n.º 125/2021 


Foi presente o processo administrativo n.º 125/2021, de que é titular Kerstin Maxi Buechner. 


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. 


Declaração de caducidade do Processo administrativo n.º 72/2020 


Foi presente o processo administrativo n.º 72/2020, de que é titular Emanuel Lopes Silva Janeiro e 


Maria Margarida Gomes Barreto. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar a declaração da caducidade do processo n.º 72/2019, por se verificar que a obra não foi ' 


concluída dentro dos prazos estipulados, encontram-se verificados os pressupostos legais pr visto a 


alínea d), do n.º 3, do artigo 71.º, do RJUE. Relativamente à audiência prévia dos intere ados, o 
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requerentes não se opuseram à declaração de caducidade do processo; 

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, 9 de dezembro de 2022 

A Pre ~rente da Câmara M nicipal 

-
Marta Prates 

DG 


M'in1c1p1o d<, Rect1en('0~ d<.> iv1on:,;ira.~ 1 CJmara MunK1p;il 
f'r aç;1 da l't"~rd,ide j ,1.par ta do 6 1 7201-9:10 Rt?i~u·~ngo,; d..:> Mon~ar:;;:

Página 6 de 6 T,,1 (+351! ::'.tif. sem o.~o t fa,;. (+351) 2G6 50f. 059 

1~c·1~l({'crn·r('!}Oe11g()~-mons~1ra: pt 1 www cm·1<-(\u<-n11os-mon~;,r,1< pt 

1 




Relatório de acessibilidade


		Nome do arquivo: 

		Edital n.º 56_CM_2022 - Deliberações de 07.12.2022.PDF




		Relatório criado por: 

		

		Organização: 

		Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz




 [Informações pessoais e da organização da caixa de diálogo Preferências > Identidade.]


Resumo


O verificador encontrou problemas que podem impedir a acessibilidade completa ao documento.


		Necessita de verificação manual: 2

		Aprovado manualmente: 0

		Reprovado manualmente: 0

		Ignorado: 1

		Aprovado: 27

		Com falha: 2




Relatório detalhado


		Documento



		Nome da regra		Status		Descrição

		Indicador de permissão de acessibilidade		Aprovado		Indicador de permissão de acessibilidade deve estar configurado

		PDF somente imagem		Aprovado		O documento não é um PDF com imagens somente

		PDF com tags		Aprovado		O documento está marcado como PDF

		Ordem de leitura lógica		Necessita de verificação manual		A estrutura do documento oferece uma ordem de leitura lógica

		Idioma principal		Aprovado		O idioma do texto foi especificado

		Título		Aprovado		O título do documento é exibido na barra de título

		Marcadores		Aprovado		Os marcadores estão presentes em grandes documentos

		Contraste de cor		Necessita de verificação manual		O documento tem contraste de cor apropriado

		Conteúdo da página



		Nome da regra		Status		Descrição

		Conteúdo marcado		Aprovado		Todo o conteúdo da página está marcado

		Anotações marcadas		Aprovado		Todas as anotações estão marcadas

		Ordem de tabulação		Aprovado		A ordem de tabulação é consistente com a ordem de estruturas 

		Codificação de caracteres		Aprovado		Foi fornecida codificação de caractere com segurança

		Multimídia marcada		Aprovado		Todos os objetos multimídia estão marcados

		Cintilação da tela		Aprovado		A página não causará cintilação da tela

		Scripts		Aprovado		Não há scripts inacessíveis

		Respostas cronometradas		Aprovado		A página não exige respostas cronometradas

		Links de navegação		Aprovado		Os links de navegação não são repetitivos

		Fomulários



		Nome da regra		Status		Descrição

		Campos de formulário marcados		Aprovado		Todos os campos do formulário estão marcados

		Descrições de campo		Aprovado		Todos os campos do formulário possuem descrição

		Texto alternativo



		Nome da regra		Status		Descrição

		Texto alternativo de imagens		Com falha		Figuras requerem texto alternativo

		Texto substituto aninhado		Aprovado		O texto substituto nunca será lido

		Associado com conteúdo		Aprovado		Texto alternativo deve ser associado a algum conteúdo

		Ocultar anotações		Aprovado		O texto alternativo não deve ocultar anotações

		Textos alternativos de outros elementos		Aprovado		Outros elementos que exigem texto alternativo

		Tabelas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Linhas		Aprovado		TR deve ser um filho de Table, THead, TBody ou TFoot

		TH e TD		Aprovado		TH e TD devem ser filhos de TR

		Cabeçalhos		Aprovado		As tabelas devem ter cabeçalhos

		Regularidade		Aprovado		As tabelas contêm um número igual de colunas em cada linha ou de linhas em cada coluna.

		Resumo		Ignorado		As tabelas devem ter um resumo

		Listas



		Nome da regra		Status		Descrição

		Itens de lista		Aprovado		LI deve ser filho de L

		Lbl e LBody		Aprovado		Lbl e LBody devem ser filhos de LI

		Cabeçalhos



		Nome da regra		Status		Descrição

		Aninhamento apropriado		Com falha		Aninhamento apropriado
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