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REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

EDITAL N.º 46/CM/2019 
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019 

JOSÉ GABRIEL CALJXTO, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em 
conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 56.0 do Anexo I à Lei n.º 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 23 de outubro de 2019, a seguir transcritas: 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Leitura e Aprovação de Ata de Reunião Anterior 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em ordem ao 
preceituado no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 

estabeleceu, entre outros, o Regime Jurídico das Autarquias Locais, efetuou a leitura da 
ata da reunião de 09 de outubro de 2019, tendo a mesma sido 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. 

Não participaram na discussão e votação da supra referida ata o Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, nem o Senhor Vereador Jorge Miguel 
Martins Berjano Nunes, em virtude de não terem estado presentes na reunião a que a 
mesma se refere. 

ORDEM DºO DIA 
Associação Columbófila Corvalense: Campeonato Concelhio de Reguengos de Monsaraz 
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 28/VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 17 de outubro de 2019, bem como o despacho 
proferido em 10 de outubro de 2019, pela Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Élia de Fátima Janes Quintas, para apoio monetário para a aquisição de troféus para a 
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cerimónia de entrega de prémios do Campeonato Concelhio de Reguengos de Monsaraz 

relativo à campanha de 2019, atividade esta realizada em 12 de outubro de 2019, em S. 

Pedro do Corval. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho da Senhora Vice-

Presidente da Câmara Municipal, exarado em 10 de outubro de 2019, pelo qual foi 
aprovado conceder apoio monetário no valor de € 571,21 (quinhentos e setenta e um euros 

e vinte e um cêntimo) à Associação Columbófila Corvalense, nos exatos termos e para o 

fim peticionado. 

Sociedade Artística Reguenguense - Secção de Motorismo: Rally Raid Reguengos de 

Monsaraz 
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 29/VMS/201~, firmado pelo Senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 17 de outubro de 2019, bem como o despacho 

proferido em 15 de outubro de 2019, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, para 

diverso apoio logistico e apoio monetário para fazer face a algumas despesas na realização 

do Rally Raid Reguengos de Monsaraz, com realização a cargo da Secção de Motorismo da 

referida entidade, que teve lugar de 18 a 20 de outubro de 2019, em Reguengos de 

Monsaraz. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimicfade, ratificar o-despacho do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, exarado em 15 de outubro de 2019, pelo qual foi 

aprovado conceder apoio logistico e apoio monetário no valor de € 1.000 (mil euros) à 
Sociedade Artistica Reguenguense - Secção de Motorismo, nos exatos termos e para o fim 

peticionado. 

Sociedade Artística Reguenguense - Secção de Ginástica e Trampolins: Competição 

Mundial Grupo de Idades Trampolins 
Foi presente o Pedido de Apoio n. º 30/VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares -Singéis,- em -1-7 de outubro de 201-9-, para fazer face a 

despesas na realização da Competição Mundial Grupo de Idades de Trampolins, a ter lugar 

de 28 de novembro a 09 de dezembro de 2019, em Sófia - Tóquio - Japão. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio monetário no valor de 

€ 3.500 (três mil e quinhentos euros) à Sociedade Artística Reguenguense - Secção de 

Ginástica e Trampolins, nos exatos termos e para o fim peticionado. 

Comissão Social de Santo António do Baldio - Feira de Artesanato 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 35/VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge 

Miguel Martins Berjano Nunes, em 15 de outubro de 2019, para diverso apoio logístico na 
· Feira de Artesanato, com vista a realizar em Santo António do Baldio, entre os dias 08 e 1 O 

de novembro de 2019. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pela 

Comissão Social de Santo António do Baldio, nos exatos termos e para o fim peticionado. 

Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz - Festa de Natal dos Seniores 

Foi presente o Pedido de Apoio n. º 36/VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge 

Miguel Martins Berjano Nunes, em 16 de outubro de 2019, para realização da Festa de 

Natal dos Seniores, no dia 08 de dezembro de 2019. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido formulado pela Junta 

de Freguesia de Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos e para o fim peticionado. 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz - Cedência de Auditório Municipal . 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 37/VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge Miguel 
Martins Berjano Nunes, em 16 de outubro de 2019, para cedência deste equipamento 

municipal, para realização do Colóquio "A Escola do Século XXI - que mudanças?", iniciativa 

esta a realizar no dia 16 de novembro de 2019. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pelo 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, na cedência do Auditório Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos e para o fim peticionado. 

Concelhia de Reguengos de Monsaraz do Partido Socialista: cedência de Auditório da 
Biblioteca Municipal 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 38/VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge Miguel 

Martins Berjano Nunes, em 17 de outubro de 2019, para cedência do Auditório da Biblioteca 
Municipal de Reguengos de Monsaraz, com vista à realização de uma reunião de trabalho no 

Página 3 de 8 e: D 



REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

dia 09 de novembro de 2019. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pela 

Concelhia de Reguengos de Monsaraz do Partido Socialista, nos exatos termos e para o fim 

peticionado. 

ANI + Reguengos - Associação de Proteção dos Animais: Cedência de Auditório 

Municipal 
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 39/VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge 

Miguel Martins Berjano Nunes, em 18 de outubro de 2019, para cedência deste 

equipamento municipal para realização do espetáculo infantil "O Maior Show Infantil", 

iniciativa esta a realizar no dia 23 de novembro de 2019. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pela ANI+ -

Associação de Proteção de Animais Reguengos, na cedência do Auditório Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos e para o fim peticionado. 

Despacho de aprovação da alteração n. º 7 ao Plano Plurianual de Investimentos e da 
alteração n. 0 8 ao Orçamento do Municipio de Reguengos de Monsaraz relativo ao 
corrente ano económico-financeiro de 2019 
Foi presente o Despacho n.0 8/GP/CPA/2019, firmado pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 17 de outubro de 2019, referente à aprovação 

da alteração n.º 7 ao Plano Plurianual de Investimentos e à alteração n.0 8 ao Orçamento 

do Municipio de Reguengos de Monsaraz, relativo ao corrente ano económico-financeiro de 

2019. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

Regeneração Urbana da Praça da Liberdade - Candidatura 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. 0 113/GP/2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 10 de outubro de 2019, 

atinente à Regeneração Urbana da Praça da Liberdade - Candidatura. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, candidatar a operação "Regeneração 

Urbana da Praça da Liberdade" ao Aviso nºALT20-16-2019-21 do ALENTEJO 2020. 
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Plano Plurianual de Investimentos para o quadriénio 2020-2023 ·e Orçamento para 2020 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 114/GP/2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 18 de outubro de 2019, 

atinente ao Plano Plurianual de Investimentos para o quadriénio 2020-2023 e Orçamento 

para 2020. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o Plano Plurianual de Investimentos para o quadriénio 2020-2023; 

b) Aprovar o Orçamento Municipal para o ano de 2020; 
c) Remeter à Assembleia Municipal, sob forma de proposta, os aludidos documentos 

previsionais, para efeitos de apreciação e aprovação, nos termos do preceituado na alínea a) 

do n.º 1 do artigo 25.º.do Anexo I à Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro. 

Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2020 
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 115/GP/2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 18 de outubro de 2019, 

atinente ao Mapa de Pessoal do Municipio de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2020. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 
a) Aprovar o Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2020, 

que se encontra anexo à Proposta N.º 115/GP/2019; 
b) Submeter a presente proposta à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, em 

ordem do preceituado na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, bem como na ali nea a) do n. º 2 do artigo 3. º do Decreto - Lei n. º 209 /2009, 

de 3 de setembro. 

Ausência da reunião de Câmara 
O Senhor Vereador da Câmara Municipal Jorge Miguel Martins Berjano Nunes ausentou-se da 

reunião, eram onze horas, em virtude de ter de se deslocar para Faro onde irá representar o 

Municipio de Reguengos de Monsaraz na Ili Conferência Internacional CREATOUR, com inicio 

no periodo da tarde. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, considerar justificada a presente falta. 

e)-
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Ratificação da aprovação da conta final da empreitada de "Requalificação das Escolas 

Básicas do 1. º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Reguengos de Monsaraz" 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 116/GP/2019, firmada pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 18 de outubro de 2019, 

atinente à ratificação da aprovação da conta final da empreitada de "Requalificação das 

Escolas Básicas do 1. º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Reguengos de Monsaraz". 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar a aprovação da 

conta final da empreitada "Requalificação das Escolas Básicas do 1. º Ciclo e Jardins de 

Infância do Concelho de Reguengos de Monsaraz". 

Inicio do procedimento de quinta alteração ao Regulamento de Atribuição do Cartão 

Social do Munícipe de Reguengos de Monsaraz 
Foi presente a Proposta n.º 81/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 17 de outubro de 2019, referente ao inicio do 

procedimento da quinta alteração ao Regulamento de Atribuição do Cartão Social do 

Munícipe de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 
a) Deliberar, nos termos do n.º 1 do artigo 98.0 do novo Código do Procedimento 

Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n. º 4/2015, de 7 de janeiro, desencadear o 
procedimento de quinta alteração do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do 

Municipe de Reguengos de Monsaraz; 

b) Aprovar a minuta de Edital que se encontra anexa à Proposta N. 0 81 /VP/2019, o qual 

deverá ser publicitado na página de internet do Município de Reguengos de Monsaraz e 

afixado nos locais de estilo. 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n. º 82/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 18 de outubro de 2019, referente à atribuição 
do Cartão Social do Municipe. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a atribuição/renovação do Cartão Social do Munícipe aos munícipes constantes 
na Proposta n. º 82/VP /2019; 
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b) Indeferir a atribuição do Cartão Social do Municipe aos municipes constantes da 

Proposta n.º 82/VP/2019, nos exatos termos consignados. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n. º 83/VP /2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, É lia de Fátima Janes Quintas, em 18 de outubro de 2019, referente à atribuição 
dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe, 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 municipes titulares do Cartão Social do Municipe, nos exatos termos 

consignados. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Municipe 
Foi presente a Proposta n. º 84/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 18 de outubro de 2019, referente à atribuição . 
dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe, no que respeita à bolsa 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. 0 e do n. 0 2 do art. 0 24. 0 do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do 
Munícipe, os munícipes referidos na Proposta n.º 84/VP/2019, titulares do Cartão Social do 
Munícipe, na medida Ocupação Temporária de Tempos Livres, nos exatos termos 

consignados. 

Administração Urbanística 

Licenciamento para obras de edificação - aprovação do projeto de Arquitetura -
Processo administrativo n. 0 51/2019 

Foi presente o processo administrativo n. º 51 /2019, de que é titular Alfa iate & Santos -
Materiais de Construção, Lda .. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 
a) Aprovar o projeto de arquitetura; 

b) Notificar o titular do processo do teor da deliberação, bem como de que deverá 
apresentar os projetos das especialidades, nos prazos previstos no RJUE. 

e;;:; 
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Licenciamento para obras de alterações - aprovação do projeto de Arquitetura -

Processo administrativo n. º 40/2019 
Foi presente o processo administrativo n.º 40/2019, de que é titular Olinda dos Santos 

Rolo. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o projeto de arquitetura; 
b) Notificar o titular do processo do teor da deliberação, bem como de que deverá 
apresentar os projetos das especialidades, nos prazos previstos no RJUE. 

Licenciamento para obras de alterações - aprovação dos projetos de especialidades -

Processo administrativo n. º 49/2019 
Foi presente o processo administrativo n. º 49/2019, de que é titular Joaquina Gomes 

Carujo Carreteiro e outros. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 
a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento; 
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. 

Licenciamento para obras de alterações e ampliação - aprovação do projeto de 

Arquitetura - Processo administrativo n. 0 59/2019 
Foi presente o processo administrativo n.º 59/2019, de que é titular Jardim Formoso -

Construção e Manutenção de Jardins, Lda .. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o projeto de arquitetura; 
b) Notificar . o titular do processo do teor da deliberação, bem como de que deverá 

apresentar os projetos das especialidades, nos prazos previstos no RJUE. 

José Gabriel Calixto 
Presidente da Câmara Municipal 
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