
REGUENG 11 S 
DE MONSA AZ 

EDITAL N.º 37/CM/2021 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 


ORDINÁRIA DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 


Élia de Fátima Janes Quintas, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, e1 conformidade com o disposto no n. º 1 d~ artigo 56. º do Anexo 1 à Lei n. º 

75/2013, deJ 12 de setembro, que estabelece, entre outros, o regime jurídico das 

autarquias lo/cais, publicita as deliberações desta Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz to adas na sua reunião ordinária de 25 de agosto de 2021, a seguir transcritas: 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

Justificação de Faltas 

A Senhora ViJe-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, deu conta 

de que o sl nhor Presidente . da Câmara, José Gab;iel Paixão Calixto, não poderia 

comparecer ~ presente reunião em virtude de se e~contrar no período de gozo de férias. 

A Senhora Via:.e-Presidente da Câmara Municipal, Elia de Fátima Janes Quintas, deu conta 

de que o ser hor Vereador da Câmara Municipal Carlos Miguel da Silva Correia Tavares 

Singéis não pl deria comparecer à presente reunião em virtude de se encontrar no período 

de gozo de férias. 

O Executivo ~unicipal deliberou, por unanimidad~, considerar justificadas as presentes 

faltas. 

Leitura e ApJovação da Ata de Reunião Anterior 

A ata da re riião ordinária da Câmara Municipal ocorrida em 14 de julho de 2021 foi 

aprovada, pJ unanimidade, pelos membros presentes na referida reunião, em ordem do 

preceituado t os 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. 

A ata da reu~ião extraordinária ocorrida em 17 de agost~ de 2021, não foi votada por falta 

de quórum dJliberativo. 
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ORDEM DO DIA 

Partido Soci~ I Democrata de Reguengos de Monsaraz - Cedência da Praça de Santo 

António · 

Foi presente rPedi~o de Apoio n.º 2/VP/2021, firmado pela Senhora Vice-Presidente da 

Câmara Munhripal, Elia de Fátima Janes Quintas, em 19 de agosto de 2021, atinente ao 

pedido form~/ado pela Comissão Politica do Partido Social Democrata de Reguengos de 

Monsaraz, p, ra a cedência da Praça de Santo António, no próximo dia 28 de agosto de 

2021 , para r~lização de ação política de campanha integrada na pré-campanha para as 

Autárquicas 2021 . 

O Executivo f unicipal déliberou, por unanimidade, aprovar a cedência da Praça de Sant9 

António, bem como cedência de um palco e 200 cadeiras, à Comissão Politica do Partido 

Social Demobrata de Reguengos de Monsaraz, para realização de.· ação política de 

campanha i nf~grada na pré-campanha . para as Autárquicas 2021, a ter lugar de 28 de 

agosto de 202 tt • 

1 , 
Designação de Júri para Procedimento Concursal para o Cargo de Direção Intermédia do 

2. º Grau - Chl~fe da Divisão de Desenvolvimento Económico ,. 


Foi presente ~ conteúdo integral da Proposta n.º 118/GP/2021, firmada em 16 de agosto 


de 2021 pelo 1Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente 


à designação ~e júri para procedimento concursal para o Cargo de Direção Intermédia do 


2. º Grau - Che~e da Divisão de Desenvolvimento Económico. I 
1 • . . 

O Executivo 1 unicipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a domposição do Júri do procedimento para recrutamento do Cargo de Direção 

, Intermédia db 2. º Grau - Chefe da Divisão .de Desenvolvimento Económico nos seguintes 

termos: 

i. Presidente ~o Júri: Rute Paula Quintas Sereto Murteira, Chefe da Divisão de Gestão 


Financeira do ~unicípio de Reguengos; · . 


ii. Primeiro Wogal Efetivo: Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe da Divisão de 
~ . . \ 

Administraçã Geral do Município de Reguengos de Monsaraz, que substituirá o Presidente 


do júri nas su~s faltas e impedimentos; 


iii. Segundo J~al Efetivo: Maria Rosa Garcia Cavaco, Chefe da Divisão Administrativa e . 

Financeira doJMunicípio de Portel; . 
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iv. Primeiro ~ogal Suplente: Vera Cristina Marques Bailote, Chefe da Divisão Administrativa 

e Financeira dia Município de Mourão; 

v. Segundo + gal Suplente: Marta de Jesus Rosado Santos, Chefe da Divisão Jurídica, de 

Auditoria e de Fiscalização do Município de Reguengos de Monsaraz. 

b) Submeter, nos termos do n. º 1 do artigo 13. º da Lei n. º 49 /2012, de 29 de agosto, a 

presente proposta de composição do júri do proc~dimento à apreciãção e aprovação da 

Assembleia M~nicipal de Reguengos de Monsaraz. . 

Requalificação das Escola Básicas do 1. º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de 

Reguengos + Monsaraz - Requalificaçao dos Blocos A, B e C da Escola Básica Manuel 

Augusto Papl nça, em Reguengos de Monsaraz - Tr:abalhos Complementares 

Foi presente iº conteúdo integral da Proposta n. º 26/VP /202 ~, firmada em 18 de agosto de 

2021 pela Sj nhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Elia de Fátima Janes Quintas, 

atinente ao mapa de trabalhos complementares na requalificação dos blocos A, B e C da 

Escola Básica Manuel Augusto Papança, em Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo f unicipal deliberou, por unanimidade: . 

a) Aprovar a alteração ao projeto técnico; 

b) Aprovar o~ Trabalhos Complementares de Natureza Não Prevista a Preços Contratuais, 

que apreseni a um valor de € 5.522,55 (cinco mil, quinhentos e vinte e dois euros e 

cinquenta e ~inca cêntimos), que corresponde a 2,49% do valor total da empreitada, nos 

termos do diJposto no n. º 2 do artigo 370. ºdo Código dos Contratos Públicos; 

c) Aprovar os Trabalhos Complementares de natureza não prevista a Preços Não 

Contratuais, · no valor de € 4.408,00 (quatro mil, quatrocentos e oito euros), 

correspondel do a 1,99% do valor tot.al adjudicado para a empreitada, de acordo com o 

previsto no nl. 0 2 do artigo 370. ºdo Código dos Contratos Públicos; . . 

d) Aprovar os Preços unitários Não Contratuais inscritos nos Trabalhos Complementares de 

natureza Nã~ Prevista, nos termos do disposto no artigo 373. º do Código dos Contratos 

Públicos; 

e) Aprovar j ·alteração do valor contratual da empreitada de € 226.241,45 (duzentos e 

vinte e seis ril, duzentos e quarenta e um euros e quarenta e cinco cêntimos), para € 

236.172,00 (diuzentos e trinta e seis mil, cento e setenta e dois euros); 

f) Aprovar a prorrogação do prazo de empreitada em mais 5 dias, de acordo com o previsto 

nos artigos 3[ 4. º e 375 , º do Código dos Contratos Públicos; 
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g) Aprovar a j inuta do adicional ao contrato escrito a celebrar entre este Município e a 

empresa "Co struções Fernando Manuel Fernandes Lourenço, Unipessoal, Lda."; 

h) Notificar i entidade executante, Construções Fernando Manuel Fernandes Lourenço, 

Unipessoal, L , a., do teor da presente deliberação; 

Aprovação d Conta Final da Empreitada de " Zonas de Medição e Controlo (ZMC) das 
11 , . ' 

Redes de Ab~stecimentQ de Agua do Concelho de Reguengos de Monsaraz (MACPerdas) 

Foi presente ~ conteúdo integral da Proposta n.º 27/VP/202~, firmada ém 18 de agosto de 

2021 pela Senhora Vice-Presidente .da Câmara Municipal, Elia de Fátima Janes Quintas, 

atinente à apr ação da Conta Final da .Empreitada de "Zonas de Medição e Con~rolo (ZMC) 

das Redes de ~bastecimento de Água do Concelho de Reguengos de Monsaraz (MACPerdas). 

O Executivo ~unicipal deliberou, por unanimidade, aprovar 'a conta _final da empreitada 

"Zonas de Mefüção e Controlo (ZMC) das Redes de Abastecimento de Agua do Concelho de 

Reguengos de \~onsaraz (MACPerdas)". 

Atribuição ~J Ca(tAo Social do Municipe . . 

Foi presente l conteúdo integral da Proposta n.º 28/VP/2021, firmada em 18 de agosto de 


2021 pela sefihora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, 


atinente à atripuição do cartão social do munícipe. · 


O Executivo ~~nicipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar a •f ribuiç~o/renovação do Cartão Social do Munícipe aos munícipes constantes 

1 

1 na Proposta nlf 28/VP/2021, nos exatos termos consignados 

b) Aprovar a ll!>roposta de indeferimento dos pedidos de atribuição do cartão social, nos 

termos do art~~o 14. ºdo Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Munícipe, por falta 

de cumprime~fo do requisito no n. º 1 do artigo 5. º do Regulamento, conforme melhor se 

encontra fundamentado em relatório constante do processo, elaborado pelo Serviço de 

Ação Social d! I Município de Reguengos de Monsaraz, aos munícipes .constantes na Proposta 

n.º 28/VP/20j 1; _ . ' 

Ratificação do Protocolo de Colaboração Institucional Celebrado entre o Instituto da 

Habitação e dÁ Reabilitação Urbana, 1.P. e o Município de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente Jconteúdo integral da Proposta n.º 29/VP/2021, firmada em 19 de agosto de 

2021 pela Se ora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, 
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atinente à ra ificação do protocolo de colaboração institucional celebrado entre o Instituto 

da Habitação e da Reabilitação Urbana, l.P. e o Município de Reguengos de Monsaraz. 
' 

· 

O Execut~vo funicipal deliberou, por unanimidade, ~atificar e confir~ar o Protocolo de 

Cooperaçao l ~st1tuc1onal entre o Instituto da Hab1taçao e da Reab1htaçao Urbana, l:P. e o 

Município de !Reguengos de Monsaraz. 

Hasta Pública para Alienação de Veículos em Fim de Vida e Sucata Diversa 

Foi presente ~ conteúdo integral da Proposta n. º 30/VP /2021, firmada em 20 de agosto de 


2021 pela Se~hora Vice-Presidente .da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, 


atinente à abertura de procedimento para alienação de veículos em fim de vida e sucata 


diversa. 


O Executivo J unicipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar, nos termos da alínea cc), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo 1, da Lei n.º 


7512013, de ~ 2 de setembro, a abertura de procedimento para alienação de veículos em 


fim de vida e ~ucata diversa, propriedade do Município de Reguengos de Monsaraz; 


b) Aprovar a ~inuta de Edital que se anexa, e aqui se dá por integralmente reproduzida e 


onde constam as condições gerais da alienação; 


c) Aprovar a constituição do júri, constituído por ,técnicos do Município, que conduzirá o 


procedimento de alienação, nos seguintes termos: 


i) Presidente: Sónia Sofia Cardoso Almeida, Técnico Superior; 


ii) Primei r1 Vogal Efetivo: Maria Beatriz Lopes da Silva, Coordenadora Técnica; 


iii) Segundo Vogal Efetivo: Marisa Alexandra dos Santos Bento, Técnico Superior; 


iv) PrimeirJ Suplente: Ana Margarida Paixão Ferreira, Técnico Superior; 


v)· Segundo 
Suplente: Maria da Graça Batista Charrua Murteira, Coordenadora Técnica; 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 26 de agosto de 2021. 

Élia de Fátim Janes Quintas 

Vice-Presiden e da Câmara Municipal 
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