REGUENG®S

DE MONSARAZ

EDITAL n. 0 44/CM/2018

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2018

JOSÉ GABRIEL CALIXTO, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em
conformidade com o disposto no n. 0 1 do artigo 56. 0 do Anexo 1 à Lei n. 0 75/2013, de 12 de
setembro, que estabelece, entre outros, o regime juridico das autarquias locais, publicita
as deliberações desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz tomadas na sua reunião
ordinária de 17 de outubro de 2018, a seguir transcritas:

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

Leitura

e Aprovação da Ata da Reunião Anterior

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em ordem ao
preceituado no n. 0 2 do artigo 57.º do Anexo 1 à Lei n.º 7512013, de 12 de setembro, que
estabelece, entre outros o Regime Jurídico das Autarquias Locais, efetuou a leitura da ata
da reunião anterior, ocorrida em 03 de outubro de 2018,

e

colocou-a à aprovação dos

membros presentes.

A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes da sobredita reunião.

ORDEM DO DIA

Informação n. 0

20/JUA-MAB/2018 - Arquivamento do processo de inquérito n. 0

97/16. 1T9RMZ
Foi presente a Informação n. º 20/ JUA-MAB/2018, pelo senhor Presidente da Câmara
Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, datada de 10 de outubro de 2018, emanada do
Gabinete Jurídico

e de Auditoria deste Munidpio, atinente ao arquivamento do processo de

inquérito n. º 97 /16.1 T9RMZ.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
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Grupo Coral e Desportivo da Freguesia de Monsaraz: Caminhada de São Martinho
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 33/VMS/2018, firmado pelo senhor Vereador Carlos
Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 11 de outubro de 2018, para cedência de diverso
apoio material e logístico, com vista à realização da atividade Caminhada de São Martinho.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pelo Grupo
Cultural

e Desportivo da Freguesia de Monsaraz.

Concelhia de Reguengos de Monsaraz do Partido Socialista: cedência do Auditório da
Biblioteca Municipal
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 33/VJN/2018, firmado pelo senhor Vereador Jorge Miguel
Martins Berjano Nunes, em 08 de outubro de 2018, para cedência do Auditório da Biblioteca
Municipal, com vista à realização de urna reunião de trabalho, no dia 20 de outubro de 2018.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela
Concelhia de Reguengos de Monsaraz do Partido Socialista.

Ani+ Reguengos - Associação de Proteção de Animais de Reguengos de Monsaraz:
cedência de Auditório Municipal
Foi presente o Pedido de Apoio n. º 34/VJN/2018, firmado pelo senhor Vereador Jorge Miguel
Martins Berjano Nunes, em 08 de outubro de 2018, para cedência do Auditório Municipal,
com vista à realização do desfile de vestidos de noivas, nos dias 03 e 04 de novembro de

2018.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela Ani+ Associação de Proteção de Animais de Reguengos de Monsaraz.

Parecer Jurídico n. º 17/JUA-MS/2018 - Ressarcimento de danos em viatura
Foi presente o Parecer Jurídico n. º 17I JUA-MS/2018, pelo senhor Presidente da Câmara
Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, datado de 08 de outubro de 2018, emanado do
Gabinete Jurídico e de Auditoria deste Município, atinente ao ressarcimento de danos em
viatura do requerente/lesado Luis Miguel Ferro dos Reis Martins Barão.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ressarcir diretamente pelo Município de
Reguengos de Monsaraz o munícipe Luis Miguel Ferro dos Reis Martins Barão dos danos
causados no seu veiculo.
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Emissão de parecer nos termos do n. 0 1 do artigo 54. 0 da Lei n. 0 91/05, de 2 de
setembro, com redação da Lei n. º 64/2003, de 23 de agosto: constituição de
compropriedade de prédio rústico denominado por "Ferregial da Eira", sito na
freguesia de Corval
Foi presente pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, o
conteúdo integral da Proposta n. 0 94/VP12018, firmada em 11 de outubro de 2018 pela
senhora Vice-Presidente da Câmara, Élia de Fátima Janes Quintas, atinente à emissão de
parecer para a constituição de compropriedade do prédio rústico denominado por "Ferregial
da Eira", sito na freguesia de Corval.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição
do regime de compropriedade que decorrerá da doação por parte de João Paulo Gonçalves
Bárcia.
Emissão de parecer nos termos do n. 0 1 do artigo 54. 0 da Lei n. º 91105, de 2 de
setembro, com redação da Lei n. º 64/2003, de 23 de agosto: constituição de
compropriedade de prédio rústico denominado por "Ferregial do Ribeiro", sito na
freguesia de Corval
Foi presente pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, o
conteúdo integral da Proposta n. º 95/VP /2018, firmada em 11 de outubro de 2018 pela
senhora Vice-Presidente da Câmara, Élia de Fátima Janes Quintas, atinente à emissão de
parecer para a constituição do regime de compropriedade do prédio rústico denominado por
"Ferregial do Ribeiro", sito na freguesia de Corval.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição
do regime de compropriedade que decorrerá da doação por parte de João Paulo Gonçalves
Bárcia.
Atribuição do Cartão Social do Munícipe
Foi presente a Proposta n. º 96/VP /2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 11 de outubro de 2018, referente à
atribuição/renovação do Cartão Social do Munícipe.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição/renovação do
Cartão Social do Munícipe aos munícipes constantes da referida proposta.
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Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe - comparticipação nas
despesas efetuadas com a aquisição de medicamentos
Foi presente a proposta n. º 97 /VP /2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 11 de outubro de 2018, referente à atribuição
dos apoios previstos no Cartão Social do Municipe, no que respeita à comparticipação nas
despesas efetuadas com a aquisição de medicamentos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos apoios
previstos aos munícipes titulares do Cartão Social do Municipe.

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe
Foi presente a Proposta n. º 98/VP /2018, firmada pela A senhora Vice-Presidente da
Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 11 de outubro de 2018, referente à
atribuição de apoios previstos no Cartão Social do Municipe na medida Ocupação
Temporária de Tempos Livres.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a integração dos munícipes
propostos na medida de Ocupação Temporária de Tempos Livres, no âmbito dos apoios
previstos no Cartão Social do Munícipe.
Distrate da escritura de compra

e venda e reversão a favor do Município de Reguengos

de Monsaraz do Lote 8 da Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz
Foi presente pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, o
conteúdo integral da Proposta n. º 99/VP/2018, firmada em 12 de outubro de 2018 pela
senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, referente ao
distrate da escritura de compra

e venda e reversão a favor do Município de Reguengos de

Monsaraz do Lote 8 da Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar o distrate da escritura de compra e venda lavrada em 19 de dezembro de 2012,
no Cartório Privativo do Município de Reguengos de Monsaraz, com o consequente regresso
ao património do Município de Reguengos de Monsaraz do lote 8 da Zona Industrial de
Reguengos de Monsaraz, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6315, da freguesia
de Reguengos de Monsaraz e descrito na Conservatória do Registo Predial de Reguengos de
Monsaraz sob o n. º 5475, propriedade da sociedade anónima "Átomo, Imobiliária, S.A. ";
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b) Determinar que, para o efeito, seja celebrada a competente escritura pública de
distrate/resolução da compra e venda, restituindo-se à sociedade "Átomo, Imobiliária,
S.A. ", o valor de€ 43.680,00 (quarenta

e três mil,

seiscentos e oitenta euros), equivalente

a 70% do preço pago pelo lote, em quatro prestações, nos seguintes termos:

1.ª prestação, no valor de€ 13.000,00 (treze mil euros), liquidada no dia da escritura;
2. ª prestação, no valor de € 15.000,00 (quinze mil euros), liquidada durante o mês de
dezembro de 2018;
3. ª prestação, no valor de € 7.840,00 (sete mil oitocentos e quarenta euros), liquidada
durante o mês de janeiro de 2019;

4. ª prestação, no valor de ( 7.840,00 (sete mil oitocentos e quarenta euros), liquidada
durant e o mês de fevereiro de 2019.
e) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dr. José

Gabriel Paixão Calixto, a outorgar a escritura de distrate de compra e venda, em harmonia
ao preceituado nas alineas a)

e b) do n. 0 1, do artigo 35. 0 , do Anexo 1 à Lei n. 0 7512013, de

12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais, substituindo-o, nas

suas faltas e impedimentos, a Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de
Monsaraz, Dr.ª Élia de Fátima Janes Quintas.

Hasta pública para alienação de equídeos
Foi presente a Proposta n.º 100/VP/2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 12 de outubro de 2018, referente à hasta
pública para alienação de equídeos.

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Proceder à abertura de procedimento para alienação em hasta pública de três equídeos;
b) Aprovar o Edital de publicitação do procedimento.

Escala de turnos de serviço das farmácias do concelho de Reguengos de Monsaraz para

o ano de 2019
Foi presente a Proposta n.º 101/VP/2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fáti ma Janes Quintas, em 12 de outubro de 2018, referente à escala de
turnos de serviço das farmácias do concelho de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2019.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à proposta da
Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP..

Revisão do subsidio atribuído à Sociedade União Perolivense (Futsal) - Ano 2018
Foi presente a da Proposta n.º 23/VMS/2018, firmada pelo senhor Vereador Carlos Miguel da
Silva Correia Tavares Singéis, em 11 de outubro de 2018, atinente à alteração do valor do
subsidio atrlbuido a Sociedade União Perolivense (Futsal Feminino).
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Nos termos da cláusula 5. ª do contrato de programa de desenvolvimento desportivo
celebrado entre o Municipio de Reguengos de Monsaraz e o Sociedade União Perolivense
para o ano de 2018, do artigo 26. 0 do Regulamento de Apoio ao Associativismo do Munidpio
de Reguengos de Monsaraz e do artigo 21º do Decreto - Lei n.º 27312009, de 1 de Outubro,
proceder à alteração do valor do subsídio atribuído à Sociedade União Perolivense (Futsal
Feminino), fixando o mesmo em 2. 000 € (dois mil euros), nos termos do quadro anexo à
proposta n. º 23/VMS/2018;
b) Proceder à revisão do contrato programa de desenvolvimento desportivo para o ano de
2018, celebrado entre a autarquia e a Sociedade União Perolivense, por forma a adequá-lo

à alteração do subsídio agora aprovada.
Declaração de caducidade do processo administrativo n. 0 1912013
Presente o processo administrativo n. 0 19/2013, de que é titular LGR Sociedade
Unipessoal, Lda ..
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Declarar a caducidade do processo administrativo n. º 19/2013;
b) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação.
Licenciamento para obras de alterações - aprovação dos projetos de especialidades Processo Administrativo n. º 5112018
Presente o processo administrativo n. º 5112018, de que são titulares, Joaquim Manuel
Cardoso Pinto e Francisca Queimado Cardoso.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento;
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b) Notificar os titulares do processo do teor da presente deliberação, bem como de que
deverão requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção nos prazos
previstos no RJUE.

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, de 19 de outubro de 2018

José Gabriel Calixto

Presidente da Câmara Municipal
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