
REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

EDITAL N. º 7/CM/2021 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 1O DE FEVEREIRO DE 2021 

José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, 

em conformidade com 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, 

publicita as deliberações desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz tomadas na 

sua reunião ordinária de 1 O de fevereiro de 2021, a seguir transcritas: 

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 1à Lei n.º 7512013, de 12 de setembro, que 

estabeleceu, entre outros, o Regime Jurídico das Autarquias Locais, efetuou a leitura de 

ata de reunião anterior e colocou-a à aprovação dos membros presentes. 

A ata da reunião ordinária ocorrida em 13 de janeiro de 2021 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 412015, de 7 de janeiro, que aprovou o novo 

Código do Procedimento Administrativo. 

ORDEM DO DIA 

Voto de Pesar pelo falecimento de Bruno Navarro 

Foi presente O conteúdo integral do Voto de pesar pelo falecimento de Bruno Navarro, 


emitido pelo Senhor Vereador Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, datado de 5 de 


fevereiro de 2021. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o voto de pesar pelo falecimento de Bruno Navarro; e, 
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b) Dar conhecimento do presente voto de pesar à Fundação Côa Parque e à Câmara 


Municipal de Vila Nova de Foz Côa. 


Medidas preventivas com vista à contenção do novo Coronavirus (COVID - 19) 

Despacho n. º 7/GP/2020 - Ratificação 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Despach.o N.º 7/GP/2020 do 


Senhor Presidente da Câmara Municipal, exarado em 29 de janeiro de 2021, pelo qual foi 


aprovado o Edital COVID - 19 N.º 30, de 29 de janeiro de 2021, referente ao encerramento 


dos equipamentos e serviços municipais. 


Mapa Anual Global de Recrutamentos para o ano 2021 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 13/GP /2021, firmada pelo Senhor 


Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 2 de fevereiro de 2021, 


atinente ao Mapa Anual Global de Recrutamentos para o ano de 2021. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar nos termos do n. º 6 do artigo 30. º do Anexo à Lei n. º 3512014, de 20 de junho, 


o Mapa Anual Global de Recrutamentos do Municipio de Reguengos de Monsaraz para o ano 


de 2021, o qual se encontra anexo à Proposta n.º 13/GP/2021, e aqui se dá por 


integralmente reproduzido para todos os efeitos legais; e, 


b) Submeter o aludido documento à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, de 


acordo com o preceituado na alínea a) do n.º 2 do artigo 3. 0 do Decreto-Lei n.º 209/2009, 


de 3 de setembro, no artigo 29. ºdo Anexo à Lei n. º 3512014, de 20 de junho, e na alínea o) 


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


Aceitação da doação da Casa de Cultura de Corval ao Município de Reguengos de 

Monsaraz 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 14/GP /2021, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 6 de fevereiro de 2021, 

atinente à aceitação da doação da Casa de Cultura de Corval ao Município de Reguengos de 

Monsaraz. 

O Executivo Municipal.deliberou, por unanimidade: 
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a) Aceitar a doação a efetuar pela Casa de Cultura de Corval de todas as peças que 

integraram a Exposição "Desenhar a Tradição - Experiências de Inovação nas Olarias 

de São Pedro do Corval", cuja listagem se encontra anexa à Proposta n. º 14/GP 12021 

e aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os devidos e legais efeitos; e, 

b) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dr. 

José Gabriel Paixão Calixto, a assinar o Auto de Doação e Aceitação, cuja minuta se 

encontra anexa à Proposta n. º 14/GP /2021, e aqui se dá por integralmente 

reproduzida para todos os devidos e legais efeitos, em ordem ao preceituado, 

designadamente, na alínea a) do n. º 1 do artigo 35. º do Anexo 1 ao Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro. 

Ratificação do Despacho n.º 09/GP/2021, de 2 de fevereiro de 2021 - Campanha "Mais 

Comércio Local" durante o estado de emergência aprovado pelo Decreto do Presidente 

da República ·n. º 9-A/2021, de 28 de janeiro 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 15/GP /2021, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 6 de fevereiro de 2021, 

atinente à ratificação e confirmação do Despacho n.º 09/GP/2021, de 2 de fevereiro, que 

aprovou a suspensão dos sorteios previstos para os dias 2 e 9 de fevereiro de 2021 da 

Campanha "Mais Comércio Local", bem como a suspensão da entrega presencial dos cupões 

de participação junto do recetáculo/tômbola que se encontra junto da Portaria do 

Município de Reguengos de Monsaraz, sita na Rua Luís de Camões. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar e confirmar o Despacho n.º 


9/GP/2021, de 2 de fevereiro, prolatado pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de 


Reguengos de Monsaraz, que aprovou a suspensão dos sorteios previstos para os dias 2 e 9 


de fevereiro de 2021 da Campanha "Mais Comércio Local", bem como a suspensão da 


entrega presencial dos cupões de participação junto do recetáculo/tômbola que se 


· encontra junto da Portaria do Município de Reguengos de Monsaraz, sita na Rua Luís de 


Camões, mantendo-se a entrega dos cupões pelas vias alternativas previstas nas Normas de 


Participação na Campanha, o qual aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 


devidos e legais efeitos. 
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Empréstimo de curto prazo em 2021 - Minuta de contrato 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 16/GP/2021, firmada pelo Senhor 


Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 6 de fevereiro de 2021, 


atinente à minuta de contrato de empréstimo de curto prazo em 2021. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de contrato de 


empréstimo de curto prazo no valor de € 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil euros) 


até 31 de dezembro de 2021, apresentada pelo Banco Comercial Português, S.A., a qual se 


encontra anexa à Propostà n. º 16/GP/2021, e aqui se dá por integralmente reproduzido 


para todos os efeitos legais. 


Atribuição do Cartão Social do Munidpe 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 8/VP /2021, firmada pelo Senhora Vice


Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 4 de fevereiro de 2021, 


atinente à atribuição do Cartão Social do Munícipe. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, em consonância, aprovar a 


atribuição/renovação do Cartão Social do Munícipe aos munícipes constantes na Proposta 


n. º 8/VP /2021, nos exatos termos consignados. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 9 /VP /2021, firmada pelo Senhora Vice


Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 4 de fevereiro de 2021, 


atinente à atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe na medida de 


Ocupação Temporária de Tempos Livres. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, integrar, nos termos do disposto do n.º 


1 do artigo 23. º e do n. º 2 do artigo 24. º, ambos do Regulamento de Atribuição do Cartão 


Social do Munícipe, o munícipe referido na Proposta n.º 9/VP /2021, titular do Cartão Social 


do Munícipe, na medida Ocupação Temporária de Tempos Livres, nos exatos termos 


consignados. 
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Apoio extraordinárfo a associações do concelho de caráter desportivo 

.	Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 1 /VMS/2021, firmada pelo Senhor 

Vereador Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 4 de fevereiro de 2021, 

atinente ao apoio extraordinário a associações do concelho de caráter desportivo. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio extraordinário às 

associações Atlético Sport Clube, Casa de Cultura de Corval, Sociedade União Perolivense e 

Casa do Sport Lisboa e Benfica de Reguengos de Monsaraz, em ordem ao preceituado nas 

alíneas o) eu) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 

redação atual, para compensar o valor não auferido no ano transato que os possibilite 

fazer face aos seus compromissos de tesouraria e incentivar o desenvolvimento em 

segurança das suas atividades, nos seguintes termos: 

A) Atlético Sport Clube: 

i. Futebol sénior: € 3.000,00 (três mil euros); 

ii) Futebol juvenil: € 620,00 (seiscentos e vinte euros). 

B) Casa de Cultura de Corval: 

i. Futebol sénior: € 3.000,00 (três mil euros); 

ii) Futebol juvenil: € 320,00 (trezentos e vinte euros). 

C) Sociedade União Perolivense: 

i. Futebol sénior: € 1.500,00 (mil e quinhentos euros). 

D) Casa do Sport Lisboa e Benfica de Reguengos de Monsaraz: 

i. Atletismo: € 270,00 (duzentos e setenta euros). 

Permuta das lojas n. ºs 26 e 27 pela loja n. º 17 .do Mercado Municipal de Reguengos de 

Monsaraz 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 2/VMS/2021, firmada pelo Senhor · 

Vereador Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 5 de fevereiro de 2021, 

atinente à permuta das lojas n. ºs 26 e 27 pela loja n. º 17 do Mercado Municipal de 

Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a permuta das lojas n. ºs 26 e 

27 pela loja n. º 17 do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz, nos termos requeridos 

pela Senhora Valéria Leal de Oliveira. 
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Administração Urbanística 

Licenciamento para obras de construção - aprovação dos projetos de especialidades 

Processo administrativo n. 0 10/2020 


Foi presente o processo administrativo n. º 1012020, de que é titular Henrique José Vieira 


Ferra. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento; e, 


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 de alterações no decorrer de obra - projeto de arquitetura - Processo 


administrativo n. º 62/2019 


Foi presente o processo administrativo n. º 62/2019, de que é titular Black Lemon lnvest, 


Lda.. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de alterações; e, 


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


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


Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 12 de fevereiro de 2021. · 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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