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REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

EDITAL N. º 46/CM/2018 

PUBLICff AÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018 

JOSÉ GABRIEL CALIXTO, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em 

conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 56.0 do Anexo 1 à Lei n.0 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 31 de outubro de 2018, a seguir transcritas: 

PER(ODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Justificação de falta 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conhecimento 

a ausência à reunião da senhora Vereadora, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em virtude 

de se encontrar ausente do pais. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade, considerar justificada a falta da senhora 

Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates. 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em ordem ao 

preceituado no n.0 2 do artigo 57.0 do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 

estabelece, entre outros, o Regime Jurídico das Autarquias Locais, efetuou a leitura da ata 

da reunião anterior, ocorrida em 17 de outubro de 2018, e colocou-a à aprovação dos 

membros presentes. 

A ata fot aprovada, por unanimidade, pelos membros presentes da sobredita reunião. 

ORDEM DO DIA 

Hasta pública para concessão do direito de ocupação das lojas n. º 12, 17,26 e 27 do 

Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz 
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O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta das 

condições a que estava sujeita a presente hasta pública para concessão do direito de 

ocupação das lojas n.º 12, 17, 26 e 27 do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz, 

cujas normas se encontram anexas à Proposta n. º 21 /VMS/2018 e conforme estabelecido no 

edital de publicitação da mesma. 

O executivo municipal deliberou por unanimidade, atribuir o direito de ocupação mediante 

o pagamento da taxa minima de ocupação, nos seguintes termos: 

A) Loja 17 - Dália Sofia Ramalho Pito; 

B) Loja 26 - Zélia Maria Freira Leal; 

C) Loja 27 - Zélia Maria Freira Leal. 

Informação n. º 5/GP/2018 - Orçamento Participativo e Orçamento Participativo Jovem -

Resultados da Votação 

Foi presente a Informação n.º 5/GP/2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em de 19 de outubro de 2018, atinente aos 

resultados da votação das edições de 2018 do Orçamento Participativo e do Orçamento 

Participativo Jovem. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

Casa do Sport Lisboa e Benfica de Reguengos de Monsaraz: IV Passeio Cicloturismo 

Foi presente o Pedido de Apoio n.0 34/VMS/2018, firmado pelo senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 26 de outubro de 2018, para cedência de 

diverso apoio material e logístico, com vista à realização do IV Passeio Cicloturismo, a 

realizar no dia 11 de novembro de 2018, em Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela Casa do 

Sport Lisboa e Benfica de Reguengos de Monsaraz. 

Sociedade Artística Reguenguense - Secção de Matarismo: Passeio TI Rota dos Vinhos 

2018 

Foi presente o Pedido de Apoio n. 0 35/VMS/2018, firmado pelo senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 26 de outubro de 2018, para cedência de 
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diverso apoio material e logístico, com vista à a realização do Passeio TT Rota dos Vinhos 

2018, a realizar no dia 10 de novembro de 2018, em Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela 

Sociedade Artística Reguenguense - Secção de Motorismo. 

Comissão Social de Santo António do Baldio: Feira de Artesanato 

Foi presente o Pedido de Apoio n.0 35/VJN/2018, firmado pelo senhor Vereador Jorge 

Miguel Martins Berjano Nunes, em 26 de outubro de 2018, para cedência de diverso apoio 

material e logístico, com vista à realização da Feira de Artesanato, em Santo António do 

Baldio. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela 

Comissão Social de Santo António do Baldio. 

Parecer Jurídico n. 0 18/ JUA-MS/2018 - Ressarcimento de danos em viatura 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, fez presente o 

Parecer Jurídico n. º 18/ JUA-MS/2018, datado de 26 de outubro de 2018, atinente ao 

ressarcimento de danos em viatura. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ressarcir diretamente pelo Município de 

Reguengos de Monsaraz o lesado dos danos causados no seu veiculo. 

Ratificação do despacho de aprovação da Alteração n. 0 11 ao Plano Plurianual de 

Investimentos e Alteração n. 0 13 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz 

relativo ao corrente ano económico-financeiro de 2018 

Foi presente o Despacho n.º 13/GP/CPA/2018, firmado pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 24 de outubro de 2018, que determinou a 

aprovação da alteração n. º 11 ao Plano Plurianual de Investimentos e a alteração n. º 13 ao 

Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o Despacho do 

senhor Presidente da Câmara Municipal, com o n.0 13/GP/CPA/2018, de 24 de outubro de 

2018. 
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Minuta da adenda ao contrato de comodato entre o Município de Reguengos de 

Monsaraz e a Associação "Rede de Turismo de Aldeia do Alentejo" - Reserva Dark Sky 

Foi presente a Proposta n.0 90/GP/2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 25 de outubro de 2018, atinente à minuta da 

adenda ao contrato de comodato entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a 

Associação "Rede de Turismo de Aldeia do Alentejo" - Reserva Dark Sky. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) Aprovar a minuta da Adenda ao contrato de comodato a celebrar entre o Município de 

Reguengos de Monsaraz e a Associação "Rede de Turismo de Aldeia do Alentejo", anexa à 

Proposta n. º 90/GP /2018; 

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

Gabriel Paixão Calixto, a assinar o sobredito Contrato de Comodato, em harmonia ao 

preceituado na alínea a), do n. º 1, do artigo 35. º, do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pelo Anexo 1, da lei n. º 75/2013, de 12 de setembro. 

Concurso Público da empreitada de "Regeneração Urbana do Largo da República e 

Envolventes em Reguengos de Monsaraz": Extinção 

Foi presente a Proposta n. 0 91 / GP /2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 25 de outubro de 2018, atinente à extinção do 

Concurso Público da empreitada de "Regeneração Urbana do Largo da República e 

Envolventes em Reguengos de Monsaraz". 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade 

a) Acolher o teor integral do Relatório Final do Concurso Público em apreço; 

b) Determinar que, nos termos da alínea b) do n.0 1 do artigo 79.º do Código dos Contratos 

Públicos, o presente procedimento concursal seja extinto. 

Reconhecimento e atribuição de dominialidade pública ao caminho rural denominado 

por "Figueira", sito na União das Freguesias de Campo e Campinho 

Foi presente a Proposta n. 0 92/GP/2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 26 de outubro de 2018, atinente ao 

reconhecimento e atribuição de dominialidade pública ao caminho rural denominado por 

"Figueira". 
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O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) aprovar o reconhecimento e atribuição de dominialidade pública ao caminho rural 

denominado por "Figueira"; 

b) Submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea q) do n.0 1 do artigo 25.º e da 

alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos, do Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a afetação do referido caminho rural ao uso público. 

Atribuição de dominialidade pública de caminhos rurais sitos no concelho de Reguengos 

de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 93/GP/2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 26 de outubro de 2018, atinente à atribuição de 

dominialidade pública de caminhos rurais sitos no concelho de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade, instaurar o competente procedimento 

administrativo para reconhecer e atribuir a dominialidade pública ao caminho rural 

denomindado por "Caminho dos Seixinhos", sito na freguesia de Monsaraz. 

Plano Plurianual de Investimentos para o quadriénio 2019~2022 e Orçamento para 2019 

Foi presente a Proposta n.º 94/GP/2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 26 de outubro de 2018, atinente ao Plano 

Plurianual de Investimentos para o quadriénio 2019-2022 e do Orçamento do Município de 

Reguengos de Monsaraz para o exercício económico-financeiro de 2019. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano Plurianual de 

Investimentos para o quadriénio 2019-2022 e o Orçamento Municipal para o ano de 2019 e 

remeter os aludidos documentos previsionais à Assembleia Municipal para deliberação. 

Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2019 e Mapa 

Anual de Recrutamento 

Foi presente a Proposta n. º 95/GP /2017, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 26 de outubro de 2018, referente ao Mapa de 

Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2019 e Mapa Anual de 

Recrutamento. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Mapa de Pessoal do Município 

de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2019 e o Mapa Anual de Recrutamento e, em 

consequência, submeter os referidos documentos à aprovação da Assembleia Municipal. 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 102/VP/2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 24 de outubro de 2018, referente à 

atribuição/renovação do Cartão Social do Municipe. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição/renovação do 

Cartão Social do Munícipe aos munícipes constantes da referida proposta, nos exatos 

termos consignados. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 103/VP/2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 24 de outubro de 2018, no que respeita à 

comparticipação nas despesas efetuadas com a aquisição de medicamentos. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos apoios 

previstos aos munícipes titulares do Cartão Social do Municipe, nos exatos termos 

consignados. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n. º 104/VP /2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 24 de outubro de 2018, no que respeita à 
medida de Ocupação Temporária de Tempos Livres. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a integracão do munícipe 

proposto na medida de Ocupação Temporária de Tempos Livres, no âmbito dos apoios 

previstos no Cartão Social do Munícipe. 

Administração Urbanística 

Licenciamento para obras de ampliação - aprovação dos projetos das especialidades -

Processo Administrativo n. 0 6912018 
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Presente o processo administrativo n. º 69/2018, de que é titular Maria Luisa Pinto Ramos. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento; 

b) Notificar a requerente 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 para obras de alteraçAo - aprovaçAo dos projetos das especialidades -

Processo Administrativo n. º 5012018 

Presente o processo administrativo n.0 50/2018, de que é titular Daniela Filipa Lopes 

Veladas. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento; 

b) Notificar a requerente 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. 

Paços do Munidpio de Reguengos de Monsaraz, de 2 de novembro de 2018 
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