MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
Câmara Municipal
Reunião Extraordinária realizada dia 15 de janeiro de 2019
Ata N.º 2
----- Presidiu esta reunião o senhor José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de
Monsaraz. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Encontravam-se, ainda, presentes os seguintes membros: senhores Vereadores Élia de Fátima Janes Quintas,
Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates e Jorge Miguel Martins Berjano Nunes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Secretariou a reunião o senhor Nelson Fernando Nunes Galvão. ------------------------------------------------------------------------No Salão Nobre dos Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, o senhor Presidente da Câmara Municipal, José
Gabriel Paixão Calixto, declarou aberta a reunião: Eram 10 horas. ---------------------------------------------------------------ORDEM DO DIA

Manifestação de interesse no desenvolvimento de projeto no concelho de Reguengos de Monsaraz
----- A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, deu conta da Proposta n.º 6/VP/2019,
por si firmada em 10 de janeiro de 2019, referente ao interesse em desenvolver um CLDS-4G no concelho de Reguengos
de Monsaraz, no âmbito da criação da 4.ª geração do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social (CLDS4G), proposta cujo teor ora se transcreve: ------------------------------------------------------------“GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
PROPOSTA N.º 06/VP/2019
PROGRAMA CLDS 4G
MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETO NO CONCELHO DE REGUENGOS DE MONSARAZ.
Considerando que,
- A Portaria n.º 229/2018, de 14 de agosto procede à criação da 4.ª geração do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento
Social (CLDS-4G) e aprova o respetivo Regulamento Especifico;
- Nos termos do n.º 2 do artigo 2.º desta Portaria foi publicado o Despacho n.º 176-C/2019, de 04-01-2019, do Ministério do trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, o qual determina que o Concelho de Reguengos de Monsaraz é elegível no âmbito do Programa
CLDS-4G, pelo que será alvo de financiamento;
- Nos termos do n.º 3 do artigo 2.º a Câmara Municipal deverá num prazo de dez dias demonstrar o seu interesse em desenvolver
um CLDS-4G no concelho;
- Conforme o disposto no n.º 1 do artigo 10.º da Portaria deve a Câmara Municipal designar a entidade coordenadora local da
parceria para o CLDS-4G, de entre as entidades de direito privado sem fins lucrativos que atuem na área do desenvolvimento
social no concelho;
Somos a propor ao Executivo Municipal:
a) Aprovar a manifestação de interesse em desenvolver um CLDS-4G no concelho de Reguengos de Monsaraz;
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b) Aprovar a designação da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de reguengos de Monsaraz, com o NIF: 501 116
222, como entidade coordenadora local da parceria;
c) Determinar ao Serviço de Ação Social da Câmara Municipal Reguengos de Monsaraz a adoção dos legais procedimentos e atos
administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária que vier a recair sobre a presente
proposta.”

----- No decurso do presente ponto da “Ordem do Dia”, o senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, não participou na sua apreciação, discussão e votação, ausentando-se do Salão Nobre dos Paços do Município
durante o seu decurso, 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 cargo nos órgãos sociais da Associação
Humanitária Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz. ---------------------------------------------------- ----- Usou da
palavra a senhora Vereadora da Câmara Municipal Marta Sofia da Silva Chilrito Prates para solicitar esclarecimentos
sobre a razão da escolha da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz como entidade
coordenadora local da parceria, atendendo a que no concelho existem outras associações de cariz social. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, tomou a
palavra a senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, para justificar a necessidade da
presente reunião extraordinária com o prazo para resposta ao convite do Instituto da Segurança Social para manifestação
de interesse no desenvolvimento de um Programa CLDS – 4G no concelho de Reguengos de Monsaraz, prazo esse que
não é compatível com a data da próxima reunião ordinária do órgão executivo. Prosseguiu a sua intervenção, a senhora
Vice-Presidente da Câmara Municipal, justificando a escolha da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de
Reguengos de Monsaraz com o facto desta associação ter espaço físico disponível para que equipa que vai dinamizar o
Programa possa trabalhar e ser uma associação com contabilidade organizada. Referiu, ainda, a senhora VicePresidente, que irão integrar o Programa uma entidade promotora (o Município de Reguengos de Monsaraz), uma
entidade coordenadora (a Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz) e uma entidade
executora. ---------------------------------------------------------- Tomou, de novo, a palavra a senhora Vereadora Marta Sofia da
Silva Chilrito Prates para perguntar se a entidade executora já se encontra definida e se o facto do senhor Presidente da
Câmara Municipal ser, também, presidente da direção da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Reguengos
de Monsaraz, entidade coordenadora do projeto, não poderá suscitar algumas sensibilidades ou incompatibilidades. ---------------------------------------------------------- ----- Usou da palavra a senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal para
esclarecer que a entidade executora ainda não se encontra definida, sendo requisito que seja membro do Conselho Local
de Ação Social. Prosseguiu a sua intervenção, a senhora Vice-Presidente, referindo que o senhor Presidente da Câmara
Municipal também é presidente de uma outra entidade que poderia ser coordenadora do projeto, a Fundação Maria Inácia
Vogado Perdigão Silva, tendo a escolha recaído sobre aquela que apresenta condições de espaço físico e de organização
da sua contabilidade que se julgaram as mais adequadas. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA N.º 2
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----- Usou, em seguida, da palavra o senhor Vereador da Câmara Municipal Carlos Miguel da Silva Correia Tavares
Singéis para referir que o futuro das associações humanitárias de bombeiros voluntários passará pelo alargamento do
seu âmbito de atuação a outras valências, nomeadamente à área social. ------------------------------------------------------------- ----- Tomou a palavra a senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates para questionar quais os eixos temáticos
que irão ser trabalhados no projeto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De imediato, a senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal esclareceu que irão ser trabalhados o Eixo 1 –
Emprego, formação e qualificação e o Eixo 2 – Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil. ------------------ Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ---------------- a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 6/VP/2019; ------------------------------------------------------------------------------------- b) Aprovar a manifestação de interesse em desenvolver um CLDS-4G no concelho de Reguengos de Monsaraz; -------- c) Aprovar a designação da Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, com o NIF:
501 116 222, como entidade coordenadora local da parceria; -------------------------------------------------------------------------- d)
Determinar ao Serviço de Ação Social da Câmara Municipal Reguengos de Monsaraz a adoção dos legais procedimentos
e atos administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da presente deliberação. ---------PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
----- O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que nos termos do disposto no artigo 49.º do Anexo I à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre outros, o regime jurídico das autarquias locais, fixava-se o período de
intervenção aberto ao público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não se verificou qualquer intervenção. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Aprovação em Minuta
----- A presente ata ficou lavrada, lida e aprovada em minuta, por unanimidade, no final da reunião de harmonia com o
preceituado no artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre outros, o regime jurídico
das autarquias locais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E
nada mais havendo a apreciar, o senhor Presidente da Câmara Municipal deu por encerrada a reunião. Eram dez horas
e vinte minutos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___________________________________________________________________________________________________________________

----- E eu __________________________________________________________ na qualidade de Secretário desta
Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz lavrei, li e subscrevi a presente ata. ------------------------------------------------
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