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REGUENG@S 
DE MONSAR1AZ 

EDITAL N.º 43/CM/2021 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 6 DE OUTUBRO 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 30 de junho de 2021 , a seguir transcritas: 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

Justificação de Faltas 

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

Senhora Vereadora, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates informou que não poderia 

· comparecer à pr~sente reunião por motivos de saúde. 

Atento o fun~amento e a justificação acima prolatada, o Exeéutivo Municipal deliberou, 

por unanimidade, considerar justificada a referida falta. 

Leitura. e Apf ovação da Ata de Reunião)!' erio; 

A ata da reunião ordinária ocorrida em 11 de agosto 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 4/ 2~15 , de 7 de janeiro, que aprovou o novo 

Código do Pr cedimento Administrativo. 

A ata da r; união ordinária ocorrida em 8 de setembro de 2021 foi aprovada, por 

unanimidade) pelos membros presentes na referida reunião, em ordem do preceituado nos 

n.ºs 2 e 3 doi artigo 34. º do Decreto-Lei n. º 4/ 2015, de 7 d~ janeiro, que aprov~u onovo 

Código do Pr cedimento Administrativo. 

A ata da rJunião ordinária ocorrida em 22 de setembro de 2021 foi aprovada, por 

unanimidadeJ pelos membros presentes na referida reunião, em ordem do preceituado nos 

n. ºs 2 e 3 d1 àrtigo 34. º do Decreto-Lei n. º 4/ 2015, de 7 de janeiro, que aprovou o novo 

Código do Pr0cedimento Administrativo. 	 -------- .(-. _ 
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ORDEM DO DIA 

Parecer Juridico n. º 10/JUA-MAB/2021 - Ressarcimento de danos a Jerceiros 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Ca
1

lixto, deu conta do 

Parecer Jurídico N. º 10/JUA-MAB/2021, datado de 24 de setembro de 2021 , no qual foi 
• 1 

aposto o seu Despacho da Senhora Vice-Presidente, datado de 24 de setembro de 2021. 

Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, 

por unanimidade, que nos termos do disposto nos artigos 121.º e ~ 22 . º, do Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n. º 412015, 1de 7 de janeiro, se .,,_./ 

proceda a audiência escrita dos interessados para, querendo, dizer o '.que se lhe oferecer, 

no prazo de 1 O (dez) dias úteis a contar da receção do competente ofí~io, para permitir ao 
1 

peticionário vir ao procedimento, por escrito, dizer o que lhe oferecer sobre o sentido da 
1 

decisão entretai:ito exarado. 

Ratificação do Despacho de cedência do Auditório Municipal - Partido Socialista de 

Reguengos de Monsaraz 

O Senhor Vereador Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, deu conta do Pedido de Apoio n.º 
1 

9/VJN /2021 , por si firmado em 30 de setembro de 2021, atinente ~ao pedido de apoio 

formulado pela Concelhia do Partido Socialista de Reguengos de Monsaraz, para cedência 

do Auditório Municipal para o dia 24 de setembro, pa·ra o comício de encerramento da 

campanha para as eleições autárquicas. '-..J 

Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo. r unicipal deliberou, . 

por unanimidade, aprovar I ratificar o pedido formulado pela Concelhia do Partido 

Socialista de Reguengos de Monsaraz para o fim peticionado. 

Atribuição do Cartão Social de Municipe 

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

do conteúdo integral da Proposta n. º 50/VP /2021-, por si firmada em' 29 de setembro de 

2021 , atinente à atribuição do Cartão Social do Munícipe. 1 
1 

Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Ex~cutivo Municipal deliberou, 


por unanimidade: 


a) Em consonância, aprovar a atribuição/renovação do Cartão sod al do Munícipe aos 

\ 

munícipes constantes na Proposta n. º 50/VP / 2021 , nos exatos termos consignados; 
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b) Aprovar a ~roposta de indeferimento dos pedidos de atribuição d~ cartão social, nos 
li _I 

termos do art~go 14.º do Regulamento de Atribuição do Cartão Social d9 Munícipe, por falta 
0de cumprimei to do requisito n~ n. 0 1 do artigo .5 ~ do Regulamento, ctonforme melhor se 

encontra fun~amentado em relatório constante do processo, elaborJdo pelo Serviço de 
11 1 

Ação Social d~ Município de Reguengos de Monsaraz, aos munícipes colsta~tes na Proposta 

n. 0 
50/VP/20j 1. . 

Ratiftcação/C~nfirmação do Despacho n.0 05/GVP/JUA/2021, de 13 de setembro 

Minuta do co* trato de arrendamento urbano para fim habitacional a ermo certo 

A Senhora Vic~-Presidente da Câmara Municipa_l, Élia de Fátima Janes Quintas, deu conta 

do conteúdo integral da·Proposta n. 0 51 /VP/2021 , por si firmada em .30 de setembro de 

2021, ~tinen~~ à ratificação/confirmação do Despacho n.º 05/GVP/JI A/2021 , de 23 de 

setembr? - ~inuta de contrato de arrendamento urbano para fim h*bitacional a termo 

certo. jl · · 1 

Apre cia do e a ;scut;do drcunstandadame nte o ass unto, o Executivo ~unicipal .d e liberou , 

por unanimid~de, ratificar e confirmar Despacho n.º 05/GVP/JUA/2021 proferido, em 23 
~ 1 

de setembro11pela Senhora Vice-Presi~ente da Câmara Municipal, relativo à minuta de 

contrato de drrendamento urbano para fim habitacional a termo cêrto o qual se encontra 

anexo à Propt sta n. 0 51 /VP /2021 e aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

devidos e leg~is efeitos. ' 

d . t!I t .b· . ã d b , d d d d . .Proce 1men rpara a ri UlÇ O e O sas e estu O a estu antes O ensmo superior 

público Ano t etivo 2021/2022 

A Senhora Vi~e-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quint~s, 'deu conta 

do con~eúdo lrntegral da Proposta n.º 52/VPi2021 , por si firmada .em 30 de setembro de 

2021 , atinen~e ao procedimento para atribuição de bolsas de estu ' o a estudantes do 

ensino superipr público para o ano letivo 2021 /2022. 
li 

por unanimid~de: 
a) A abertur~\ do procedimento público para atribuição de 20 Bolsas de Estudo a utilizar no 

ano letivo 20~1 /2022, com o valor mensal de 150 ( (centro e cinquen~a euros) cada, para 

os estudant~~ do Ensino Superior Público, residentes no Concelho de Reguengos d.e 

Monsaraz; li · _{ -·-· , 
1 •• 'h __) 
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b)' A . afixaç~o nos locais de estilo do Edital de abertura dos 

1 
: 
: 
! 
j 
i 
i 
1 

1 

1 

1 . 

~rocedimentos para 

apresentaçãl de candidaturas e nomeação do júri para seleção e a \1liação nos seguintes 

1~~~::s~esus~Rodrigues Rolo Galhós, Técnica Superior (Animação Edud~tiva e. Sociocultural) 


na qualidade de Presidente do Júri ; \! 


ii) Nuno Mig el Bagão Félix, Técnico Superior (Gestão de Empresas~; :1 


iii) Marisa Alexandra dos Santos Bento, Técnico Superior (Direito); !1 


E na qualida~e de membros ~uplentes : !1 


iv) João Paul~ Passinhas Ba~ista , Técnico Superior (Admi.nistração Regi:~nal Autárquica) ; 


v) Sónia Mari~ Medinas Canhão Cavaco, Técnico Superior (Investigação. Social Aplicada); 

1 1 ' 
1 . 

' I 1 

Ratificação/Confirmação do Despacho- n. 0 06/GVP/JUA/2021 , dei ·24 de setembro 

Minuta de c~ntrato de comodato do prédio sito na Urbanização MJpreal, bloco 10, em 

Reguengos de Monsaraz, atribuido como " Casa de Função" 11 · 
1· 

A Senhora Vice-Presidente da Câmara Munidpal, Élia d~ Fátima Jan~~ Q.uintas, deu conta 
. ! 

do conteúdo integral da Proposta n. º 53/VP/2021 , por si firmada e~ 30 de setembro de 

2021, atinente à ratificação do Despacho n.º 06/GVPI JUA/2021 , de 44 de ·setembro, que 
. i 

aprova a minuta do contrato de comodato do prédio sito ·na Urbaniza~•º do Monreal, bloco 

10, em Regu~ngos de Monsaraz, atribuído como "Casa de Função". lj 
1: 

Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo j~unicipal ;deliberou, 

por unanimidade, ratificar e confirmar o Despacho n. º 06/GVPdOA/2021 , de 24 de 
1 

setembro, pl
1

olatado pela Senhora Vice-presidente da câmara munici~al , que determinou 
'I 

aprovação d minuta do contrato de comodato do prédio sito na UrbJtiização Monreal, n. º 

10, em Regubngos de Monsaraz, atribuído como "casa de função", o qual se anexa e aqui 

se dá por inttgralmen~e reproduzido para todos os devidos e legais efe~tos . 
' 1: 

/ Pa~os ~~ Murp'.~rR~g~en~o~ deMonsaraz, 8 de outubro de 2021. 11 

~ . -~_·_.·:~-.:.4 ::..···1·· _, ..,:.1\ .... ,~··- · ;) - -~.- - · 

José Gabriel ~aixão c:;;xt~ .. ... 
Presidente da Câmara Municipal 

,; 
!' 

\I 
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