
REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

EDITAL N. º 25/CM/202'1 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 


ORDINÁRIA DO DIA 16 DE JUNHO DE 2021 


José Gabriel Pai".'ão 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 7512013, 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 16 de junho de 2021, a seguir transcritas: 

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 Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, não poderia 

comparecer à presente reunião por motivos académicos. 

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

Leitura e Aprovação da Ata de Reunião Anterior 

A ata da reunião ordinária da Câmara Municipal ocorrida em 19 de maio de 2021 foi 

aprovada, pór 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 nov'o Código do Procedimento Administrativo. 
' 

Moção contra o encerramento prolongado da extensão de saúde da Freguesia de 

Monsaraz 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto procedeu à 

apresentação de uma Moção, enviada pela Assembleia de Freguesia de Monsaraz, contra o 

encerramento prolongado da extensão de saúde de Monsaraz. 
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O Executivo Municipal deliberou, aprovar, por unanimidade, aderir à "Moção Contra o 

Encerramento Prolongado da Extensão de Saúde da Freguesia de Monsaraz", a qual foi 

aprovada por unanimidade, na sessão ordinária da Assembleia de Freguesia de Monsaraz, 

realizada no dia 7 de junho de 2021. 

ORDEM DO DIA 

Concelhia do Partido Socialista de Reguengos de Monsaraz - Mulheres Socialistas 

Igualdade de Direitos: Cedência de Auditório Municipal 

Foi presente o Pedido de Apoio n. º 6/VJN/2021, firmado pelo Senhor Vereador Jorge 

Miguel Martins Berjano Nunes, em 8 de junho de 2021, atinente ao pedido formulado pela 

Concelhia do Partido Socialista de Reguengos de Monsaraz - Mulheres Socialistas Igualdade 

de Direitos, no âmbito do Regulamento de Utilização, Funcionamento e Cedência do · 

Auditório Municipal, para a, cedência deste equipamento no próximo dia 26 de junho de 

2021, para realização do Fórum Igualdade de Género. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Auditório 

Municipal para realizaÇão do Fórum Igualdade de Género, em 26 de junho de 2021, pela 

Concelhia do Partido Socialista de Reguengos de Monsaraz - Mulheres Socialistas Igualdade 

de Direitos. 

Aprovação da conta final da empreitada de "Requalificação das Vias Pedonais de São 

Pedro do Corval" - 2. ª fase 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 91/GP/2021, por si firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, · José Gabriel Paixão Calixto em 8 de junho de 2021, 

atinente à aprovação da conta final da empreitada de "Requalificação das Vias Pedonais de 

São Pedro do Corval" - 2. ª fase. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da empreitada 

"Requalificação das Vias Pedonais de São Pedro do Corval - 2. ª Fase". 
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Aprovação da conta final da empreitada de "Rege.neração Urbana da Praça da 


Liberdade" 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 92/GP/2021, firmada pelo Senhor 


Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto em 8 de junho de 2021, 


atinente à aprovação da conta final da empreitada de "Regeneração Urbana da Praça da 


Liberdade". 


O Executivo Municipal deliberou, ·por unanimidade, aprovar a conta final da empreitada 


"Regeneração Urbana da Praça da Liberdade". · 


Ajuste direto para o evento "Water World Forum For Life" - Projeto de decisão 

Ratificação d.e aprovação da adjudicação e da minuta de contrato 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 93/GP/2021, firmada pelo Senhor 


Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto em 8 de junho de 2021, 


atinente à ratificação do despacho de adjudicação e minuta do contrato referente ao 


projeto de decisão do ajuste direto para o evento "WATER World Forum for Life". 


O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente 


_da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, e dos Senhores Vereadores Carlos Miguel 


da Silva Correia Tavares Singéis e Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, e com o voto contra 


da Senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates: 


a) Acolher o teor integral do Projeto de Decisão do Ajuste Direto em apreço; 


b) Em consonância, ratificar o Despacho de adjudicação à entidade "Therace, Lda.", da 


realização das prestações de serviços para as atividades previstas no evento "WATER World 


Forum for Life", pelo valor de€ 749. 950,00 (setecentos e quarenta e nove mil, novecentos 


e cinquenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor à data da respetiva liquidação e 


com o prazo de 15 dias; e, 


c) Ratificar a minuta do contrato escrito entre o Munidpio de Reguengos de Monsaraz e a 


entidade "Therace, Lda.". 


Concurso público para "Serviço de Vigilância e Segurança do Meio Aquático para os anos de 


2021 e 2022" - Ratificação de aprovação de nova adjudicação e minuta de contrato 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 94/GP/2021, firmada pelo Senhor 


Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto em 11 de junho de 2021, 


Página 3 de 9 .... 



2021 

REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

atinente à ratificação do despacho da nova adjudicação e minuta do contrato referente ao 


concurso público para "Serviço de Vigilância e Segurança do Meio Aquático para os anos de 


2021 e 2022". 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar/ratificar o Despacho de adjudicação à empresa "Salva Mais, Lda." do "Serviço 


de Vigilância e Segurança do Meio Aquático, para os anos de 2021 e 2022 ", pelo valor de € 


114.570,00 (cento e catorze mil, quinhentos e setenta euros), acrescido de IVA à taxa legal 


em vigor à data da respetiva liquidação; 


b) Aprovar/ ratificar a minuta do contrato escrito entre este Munidpio e a empresa "Salva 


Mais, Lda.". 


Revisão n. º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos 2021 - 2025 e ao Orçamento de 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 95/GP/2021, firmada pelo Senhor 


Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto em 11 de junho de 2021, 


atinente à Revisão n. º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos 2021 - 2025 e ao Orçamento 


de 2021. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar a Revisão n. º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos 2021-2025 e ao Orçamento 


de 2021; 


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


harmonia ao disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 


setembro. 


Alteração do traçado do "Caminho de Ceuta" do interior do prédio rústico denominado 


por "Herdade de Ceuta" para junto de uma linha externa desse mesmo prédio 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 96/GP/2021, firmada pelo Senhor 


Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto em 12 de junho de 2021, 


atinente à alteração do traçado do "Caminho de Ceuta" do interior do prédio rústico 


denominado por "Herdade de Ceuta" para junto de uma linha externa desse mesmo 


prédio. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 
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a) Aprovar a alteração do traçado do "Caminho de Ceuta" que se localiza no interior do 


prédio rústico denominado por "Herdade de Ceuta" para junto de uma linha de extrema do 


prédio, mantendo-se no ·interior da mesma propriedade, que permite o acesso público à 


Albufeira de Alqueva, junto ao limite norte da herdade, com a largura máxima de 4 


. metros, a contar da vedação da "Herdade da Canada" para o interior da "Herdade de 


Ceuta", e uma extensão de 1,71 km, desde a entrada da propriedade até ao plano de água, 


conforme planta que se encontra anexa à Proposta n.º 96/GP/2021; 

b) Ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc) e do artigo 25.º, 

n. º 1, alínea q), do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n. º 75/2013, 

de 12 de setembro, submeter à Assembleia Municipal a desafetação do domínio público do 

traçado do caminho em desuso e a afetação do uso do novo traçado do caminho ao domínio 

público; 

c) A celebração da respetiva escritura de cedência para o domínio público de uma parcela 

de terreno pertencente ao prédio rústico denominado por "Herdade de Ceuta"; 

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

Gabriel Paixão Calixto, para outorgar a respetiva escritura de cedência para o domínio 

público, em ordem ao preceituado, designadamente na alínea a) do n. º 1 do artigo 35. º do 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n. º 7512013, de 12 de setembro. 

Segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o 

ano de 2021 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 97 /GP /2021, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto em 12 de junho de 2021, 

atinente à segunda alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz 

para o ano de 2021 . 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de segunda 

alteração do Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2021, . 

e submete-la, de acordo com o preceituado na alínea a) do n. º 2 do artigo 3. º do Decreto 

Lei n. º 209/2009, de 3 de setembro, no artigo 29. º do Anexo à Lei n. º 35/2014, 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, a aprovação final pela Assembleia Municipal. 
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Segunda alteração ao Mapa Anual Global de Recrutamentos para o ano 2021 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 98/GP /2021, firmada pelo Senhor 


Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto em 12 de junho de 2021, 


atinente à segunda alteração ao Mapa Anual Global de Recrutamentos para o ano 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 35/2014, de 20 de junho, 


a Segunda Alteração ao Mapa Anual Global de Recrutamentos do Município de Reguengos 


de Monsaraz para o ano de 2021; 


b) Submeter à Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz a Segunda Alteração ao 


Mapa Anual de Recrutamentos do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2021 


para aprovação. 


Documentos de Prestação de Contas de 2020 

Foi presente o conteúdo- integral da Proposta n.º 99/GP/2021, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto em 12 de junho de 2021, 

atinente aos documentos de Prestação de Contas de 2020. 

A Senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates apresentou e procedeu à leitura 

da declaração de voto. 

O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente 

da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, e dos Senhores Vereadores, Carlos 

Miguel da Silvà Correia Tavares Singéis e Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, e com o voto 

contra da Senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates: 

a) Aprovar os Documentos de Prestação de Contas atinentes ao exercício económico

financeiro de 2020, os quais se encontram anexos à Proposta n.º 99/GP/2021, organizados 

e documentados de acordo com a Instrução n. º 1 /2019 de 6 de março de 2019, que aprovou 

a "Prestação de contas das entidades sujeitas à jurisdição e aos poderes de controlo do 

· Tribunal de Contas (TC)'', e atentas as regras e os procedimentos contabilisticos definidos 

pelo Sistema de Normalização Contabilistica para as Administrações Públicas (SNC-AP), 

aprovado pelo Decreto-Lei n. º 19212015, de 11 de setembro; 

b) Submeter os Documentos de Prestação de Contas de 2020 à apreciação e deliberação da 

Assembleia Municipal. 
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Proposta de suspensão parcial da Planta de Zonamento do Plano de Urbanização de 

Reguengos de Monsaraz e Estabelecimento de Medidas Preventivas 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 5/VMS/2021, firmada pelo Senhor 

Vereador da Câmara Municipal, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 7 de 

junho de 2021, atinente à proposta de suspensão parcial da Planta de Zonamento do Plano 

de Urbanização d~ Reguengos de Monsaraz e Estabelecimento de Medidas Preventivas. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Submeter, nos termos da alínea b) do n.º 1 e n.º 7 do artigo 126.º do Decreto-Lei n.º 

80/201ó, de 14 de maio, que procedeu à revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial, à aprovação da Assembleia Municipal a Proposta de suspensão parcial 

da Planta de Zonamento do Plano de Urbanização de Reguengos de Monsaraz e 

estabelecimento de medidas prevent.ivas; 

b) Determinar a publicação na 2. ª Série do Diário da República, da deliberação municipal 

de aprovação . da suspensão parcial do Plano de Urbanização de Reguengos de Monsaraz e 

estabelecimento de medidas preventivas, em harmonia ao disposto nas alíneas h) e i) do 

n.º 4 do artigo 191.º conjugado com a alínea b) do n.º 2 do artigo 190.º e com o n.º 8 do 

artigo 191.º, todos do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio. 

Administração Urbanística 

Licenciamento para obras de legalização - aprovação dos projetos de espe~ialidades 

Processo administrativo n. º 83/2020 

Foi presente ·o processo administrativo n. º 8312020, de que é titular Estevam Pereira 

Velada. 

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. 
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Licenciamento para obras de edificação - aprovação do projeto de arquitetura 

Processo administrativo n. º 31 /2021 


Foi presente o processo administrativo n. º 3112021, de que é titular Noémia Alves Correia. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; e, 


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


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


Declaração de caducidade do processo administrativo n. º 1/2013 e Emissão de licença 

especial para conclusão de obras - Processo administrativo n. º 31202-1 

Foi presente o processo administrativo n. º 3/2021, de que é titular Rotunda do Sol 

Investimentos Imobiliários, Lda.. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Emitir a declaração de caducidade do processo administrativo n. º 11io13; 


b) Notificar a requerente da caducidade do presente processo administrativo; 


c) Emitir a declaração do interesse na conclusão dos trabalhos. por razões urbanísticas, 


técnicas, económicas e ambientais, conforme os pressupostos expostos no ponto 5.1 da 


Informação Técnica n.º URB/PP/041/2021, de 9 de junho de 2021; 


d) Emitir a licença especial para conclusão dos trabalhos com o prazo de 20 semanas. 


Licenciamento para obras de remodelação - aprovação do projeto de arquitetura 

Processo administrativo n. º 3 5/2021 

Foi presente o processo administrativo n.. º 3512021, de que é titular Cláudia Baptista 


Moreira de Freitas. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; 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. 
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Paços do Munidpio de Reguengos de Monsaraz, 18 de junho de 2021. 

\ 

José Gabriel Paixão Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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