
REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

EDITAL N. º 19/CM/2020 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO DIA 06 DE MAIO DE 2020 

José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Mon~araz, 

em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I 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 ordinária de 06 de maio de 2020, a seguir transcritas: 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 
Leitura e Aprovação de Atas de Reuniões Anteriores 
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 de 

atas de reuniões anteriores e colocou-as à aprovação dos membros presentes. 
A ata da reunião ordinária ocorrida em 8 de abril de 2020 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. 

Não participou na discussão e votação da supra referida ata o Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em virtude de não ter estado presente na reunião a 
que a mesma se refere. 

A ata da reunião ordinária ocorrida em 22 de abril de 2020 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 
Medidas Preventivas com vista à contenção no novo Coronavirus (COVID-19) - Edital 
COVID - 19 N. º 9/2020 - ratificação do Despacho n. º 15/GP/2020 
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Foi presente o conteúdo integral do Despacho n.º 15/GP/2020, firmado em 23 de abril de 

2020 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, referente à 
aprovação do Edital COVID-19 - N.º 9/2020, o qual respeita a um conjunto de medidas 

preventivas com vista à contenção do novo Coronavírus (COVID-19) relacionadas com o 

cancelamento de eventos públicos organizados pelo Município de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho N.º 15/GP/2020 do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, exarado em 23 de abril de 2020, pelo qual foram 

aprovadas um conjunto de medidas preventivas com vista à contenção do novo Coronavírus 

(COVID-19) relacionadas com o cancelamento de eventos públicos organizados pelo 

Município de Reguengos de Monsaraz. 

Inicio do procedimento de reconhecimento e atribuição de dominialidade pública aos 
caminhos rurais existentes no .prédio rústico denominado por "Herdade do Xerez", sito 
na freguesia de Monsaraz 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 68/GP/2020, firmada em 29 de abril de 

2020 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente ao 

início do procedimento de reconhecimento e atribuição de dominialidade pública aos 
caminhos rurais existentes no prédio rústico denominado por "Herdade do Xerez", sito na 

freguesia de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Instaurar o competente procedimento administrativo para reconhecer e atribuir a 

dominialidade pública aos seguintes caminhos rurais: 

i.) Ladeira das Fontainhas, com início em Monsaraz e que desce ao longo do Barranco das 

Fontainhas até à antiga Estrada Municipal 514, numa extensão total de 1569m; 

ii) Ladeira do Coracão, com inicio na Ermida de São Lázaro e termino na Ladeira das 

Fontainhas, numa extensão total de 2517m, havendo uma ligação a esta mais a Sul e outra a 
Poente. 

Alteração ao tarifário dos serviços de abastecimento de água, saneamento e gestão de 
resíduos urbanos do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2020 em 
consequência da pandemia Covid-19 
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Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 69 /GP/2020, firmada em 29 de abril de 

2020 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente à 

alteração ao tarifário dos serviços de abastecimento de água, saneamento e gestão de 

resíduos urbanos do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2020 em 

consequência da pandemia Covid-19. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar, nos termos dos artigos 14.º e 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, e da 

alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 

alteração ao tarifário dos serviços de abastecimento de água, de saneamento e de gestão de 

resíduos urbanos para o ano de 2020. 

b) Que a presente alteração produza efeitos no periodo compreendido entre 1 de abril e 30 

de junho de 2020 (faturação dos meses de maio, junho e julho de 2020), regressando-se, 

depois, à aplicação do tarifário inicialmente aprovado para o ano de 2020. 

Ratificação do Despacho n. º 14/GP/2020, de 22 de abril de 2020 - Fundo de 

Emergência Municipal Covid 19 - Plano de medidas excecionais para o relançamento 

económico e social do concelho de Reguengos de Monsaraz 
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 70/GP/2020, firmada em 30 de abril de 
2020 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente à 

ratificação do Despacho n.º 14/GP/2020, de 22 de abril de 2020, respeitante ao Fundo de 

Emergência Municipal Covid 19 - Plano de medidas excecionais para o relançamento 

económico e social do concelho de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho n. º 14/GP /2020, de 

22 de abril de 2020, prolatado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, pelo qual foi aprovado o Plano de medidas excecionais e transitórias para o 
relançamento social e económico do concelho de Reguengos de Monsaraz, face aos impactos 

sociais e económicos decorrentes da pandemia COVID-19 e as condições de acesso às 

mesmas, e foi criado um Fundo Municipal de Emergência COVID-19, no valor inicial de 400 

mil euros, destinado a suportar a implementação das medidas de apoio social e económico 

previstas no Plano, e todas as que posteriormente sejam aprovadas. 
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Concurso público da empreitada de "Construção de Estrutura Residencial para Idosos, 

Centro de Dia e Apoio Domiciliário - Monsaraz": Extinção 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 71 /GP /2020, firmada em 30 de abril de 
2020 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente à 
extinção do concurso público da empreitada de "Construção de Estrutura Residencial para 
Idosos, Centro de Dia e Apoio Domiciliário - Monsaraz". 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidadé: 
a) Acolher o teor integral do Relatório Final do Concurso Público em apreço; 

b) Determinar, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º do Código dos Contratos 
Públicos, a extinção do presente procedimento concursal. 

Concurso público da empreitada de "Construção de Estrutura Residencial para Idosos, 

Centro de Dia e Apoio Domiciliário - Perolivas": Extinção 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 72/GP/2020, firmada em 30 de abril de 

2020 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente à 
extinção do concurso público da empreitada de "Construção de Estrutura Residencial para 

Idosos, Centro de Dia e Apoio Domiciliário - Perolivas". 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 
a) Acolher o teor integral do Relatório Final do Concurso Público em apreço; 

b) Determinar, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 79.º do Código dos Contratos 
Públicos, a extinção do presente procedimento concursal. 

Contratação de empréstimos de médio e longo prazo para substituição de divida dos 

contratos de empréstimo celebrados no âmbito do plano de saneamento financeiro -

Aprovação das minutas dos contratos 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 73/GP/2020, firmada em 30 de abril de 
2020 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente à 
aprovação das minutas dos contratos de empréstimos de médio e longo prazo para 
substituição de divida dos contratos de empréstimo celebrados no âmbito do plano de 
saneamento financeiro. 

O Executivo Municipal deliberou, unanimidade: 
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a) Aprovar a minuta do contrato de empréstimo de médio e longo prazo para substituição de 

dívida· dos contratos de empréstimo celebrados no âmbito do Plano de Saneamento 

Financeiro, apresentada pelo Banco BPI, S.A., para o montante de € 5.000.000,00€ (cinco 

milhões de euros), à taxa de juro fixa de 0,575%, com um prazo de 15 anos, sem carência de 

capital, com reembolso trimestral em prestações constantes de capital e juros e comissão 

de gestão de 835,00€/trimestre; 

b) Aprovar a minuta do contrato de empréstimo de médio e longo prazo para -substituição de 

dívida dos contratos de empréstimo celebrados no âmbito do Plano de Saneamento 

Financeiro, apresentada pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central, C.R.L., 

para o montante remanescente, no valor de € 1.986.520,55 (um milhão, novecentos e 

oitenta e seis mil, quinhentos e vinte euros e cinquenta e cinco cêntimos), à taxa de juro 

fixa de 1,05%, com um prazo de 15 anos, sem carência de capital, com reembolso trimestral 

em prestações constantes de capital e juros e comissão de gestão de 15,00€/trimestre. 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n. º 22/VP /2020, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 30 de abril de 2020, referente à atribuição do 

Cartão Social do Munícipe. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do Cartão Social 

do Munícipe à munícipe constante na Proposta n. º 22/VP /2020, nos exatos termos 

consignados. 

Plano Operacional Municipal 2020 

Foi presente a Proposta n. º 12/VMS/2020, firmada pelo Senhor Vereador Carlos Miguel da 

Silva Correia Tavares Singéis, em 29 de abril de 2020, referente ao Plano Operacional 

Municipal 2020. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o Plano Operacional Municipal para o ano 2020, o qual se encontra anexo à 
Proposta n. º 12/VMS/2020 e aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

devidos efeitos legais; 
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b) Submeter o Plano Operacional Municipal 2020 à aprovação da Assembleia Municipal, nos 

termos da alínea h) do n. º 1 do artigo 25. º e da alínea ccc) do n. º 1 do artigo 33. º, ambos 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Administração Urbanística 

Licenciamento para obras de edificação - aprovação dos projetos de Especialidades -

Processo administrativo n. º 14/2020 

Foi presente o processo administrativo n. º 14/2020, de que é titular Armando Manuel 

Vieira Costa. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento; 
' 
b) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação, bem como de que 

deverá requerer a emissão do alvará de licença. de obras de construção nos prazos 

previstos no RJUE. 

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

Arquitetura (alterações) e Especialidades - Processo administrativo n. º 82/2019 
Foi presente o processo administrativo n. º 82/2019, de que é titular Alqueva Cruzeiros -

ACAT Unipessoal, Lda.. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o projeto de arquitetura (alterações) e especialidades e efetivo licenciamento; 

b) Notificar a titular do processo do teor da presente deliberação, bem como de que 

deverá requerer a emissão. do alvará de licença de obras de construção nos prazos 

previstos no RJUE. 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 08 de maio de 2020. 

=:éGabriel~ 

Presidente da Câmara Municipal 
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