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EDITAL N.º 27/CM/2020 .. 

.PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 01 DE JULHO DE '2020 . 

· José Gabriel PaiJÇão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, . 

em conformidade con:i 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, r 
publicita as· deliberações de.sta Câmara Municipal de RegUengo~ de Monsaraz tomadas na 

sua reunião ordinária de 01 de julho de 2020, a s~guir transcritas: 

PERÍODO DE ANTES 'DA ORDEM DO DIA 

Justificação de falta 
\ . 

O. Senhor Presidente ·da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, ·deu conta de que a . 	 . ' . 

Senhora Vice-Presidente da Câmara, Élia de F~tima J~nes Quint~s, não poderia comparecer 


à presen.te reuniãÓ em virtude de ir ser.submetida a uma intervenção cirúrgica. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, considerar justificada a presente falta. 


Leitura e aprovação de ata de reunião anterior 

í. . 	 O Senhor Presidente da Câmara MÚnicipal, José .Gabriel Paixão Calixto~ em ordem ao: 

preceituado no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo 1à Lei n.º 75/2013, de 1i de setembro, que 

estapeleceu, entre outros o Regime Jurídico das Autarquias· Locais, deu conta da ata da 

reunião ordinária de 03 de'junho de 2020, tendo a mesma sido aprovada, po.r unanimidade, . . 
pelos membros presentes na referida reunião, em ordem do preceituado nos n.ºs 2 e 3 do 

. . . ' . 	 . 

artigo 34.º do Decr~to-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 Coronavírus (COVID.-19) "".Despacho · · 

· n. º 25/GP/2020 - ratificação ' 

Foi presente o conteúdo integral do Despacho.n~º 25/GP/2020, datado de 13 de junho de 

. 2020, referente à aprovação do Edital COVID-19 - N;º 14, de .13 de junho de 2020, o qual 
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respeita à ativação do. Plano de ·Emergência de Pr9teção Civil de Reguengos de Monsaraz 

desde as 00:00 horas do dia 3 de maio até às 23:59 horas do dia 28 de junho de 2020. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimid~de;ratificar o Despacho N.º 25/GP/2020 do 

Senho~ Presidente da Câmara Municipal, exarado erri 13 de junho, pelo ·qual foi aprovado o 
Edital COVID - 19 N.º 14, de 13 de junho de 2020, referente à ativação do Plano _de 

Emergência de Proteção Civil de Reguengos de Monsaraz desde as 00:00 horas do dia 3 de 

maio até às 23:59 horas do dia 28 de junho de 2020, n~ sequência da evolução da situação 

·epidemiológica do novo C~ronavirus (COVID-19). 
1 

__,/... 

Medidas Preventivas com vista à contenção no novo Coronavfrus (COVID-19) - Despacho 


. . 
n.º 26/GP/2020 - ratificação 


Foi presente o· conteúdo integral"do Despacho n.º 26/GP/2020,. datado de 22.de junho de 


2020, referente à aprovação do Ed1talCOVID-19 - N.º 1.5, de 22 de junho de 2020, o qual 


respeita a um conjunt_o de medidas preventivas com vista à contenção do novo Coronavirus 


(COVID-19) relacionadas com os serviços de atendimento ao público da autarquia. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despacho N.º 26/GP/2020 do 

. . ( 


Senhor· Presidente da Câmara Municipal, exarado em 22 de junho; pelo qual foi aprovado o 


Edital COVID-19 N.º 15, de 22 de junho de ~020, o qual contempla um conjunto de medidas 


preven~ivas com ·vista à contenção· do novo Co~onavÍrus (COVID-19) relacionadas com os 


serviços ·de atendimento ao público da autarquia. 


Segunda alteração ao Loteamento "1.ª Fase da Expan'são da Zona Industrial", em 


Reguengos de Monsaraz 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 13/VMS/2020, firmada em 25 de junho de 

. . 

2020, pelo Senhor Vereadór da Câmara Municipal Carlos Miguel da Silva Correia Tavares 

Singéis, referente à seg4nda alteração ao· Lotea~ento "1. ª Fase d_a Expansão da Zona 

Industrial", em. RE;?guengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a segunda alteraÇão ao· lotea~e~to urbano de iniciativa municipal "1. ª Fase de 

. Expansão da Zona Industrial", em Reguengos de Monsaraz, de acordo com a planta sintese 

que se encontra anexa· à Proposta n.º 13/VMS/2020 e que aqúi se dá por integralmente 
' . ' 
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reproduzida· para todos os devidos e legais .efeitos, consubstanciada nas· alteraçõe~ acima 
.. 


descritas; 


b) .Determinar a çomunicação oficiosa da _alteração à Conservatória do Registo Predial de 
.\ 

Reguengos de Monsaraz, para efeitos de averbamento, atento o disposto no n.º 7 do. artigo 

27.0 do RJUE; 

· 	c) Determinar o registo da ·área subtraída do loteamento· para o domínio privado do 

Município. 

r·. 
Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 02 de julho de 2020. 

Presidente da Câmara Municipal 
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