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REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

EDITAL N. º 56/CM/2018 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 26 DE DEZEMBRO 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.º do Anexo 1à 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 26 de dezembro de 2018, a seguir transcritas: 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

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. º do Anexo 1à Lei n. 0 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 12 de dezembro de 2018, e colocou-a à aprovação dos 

membros presentes. 

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

Não participou na votação da ata o senhor Vereador Jorge Miguel Martins Berjano Nunes. 

ORDEM DO DIA 

Hasta pública para concessão do direito de ocupação da loja n. º 12 do Mercado 

Municipal de Reguengos de Monsaraz 

Foram presentes as condições a que estava sujeita a presente hasta pública para concessão 

do direito de ocupação da loja n. º 12 do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz, 

pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 

conformidade com a deliberação tomada na reunião ordinária da Câmara Municipal 
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realizada em 12 de dezembro de 2018. Constatou-se a existência da uma única proposta 

apresentada por Luís Filipe Carrapato Ribeiro. 

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

candidato, pelo valor da taxa mínima do direito de ocupação de 534,00€, acrescido de IVA 

à taxa legal em vigor, para o exercício da atividade de venda de comida para animais. 

Atlético Sport Clube: Apresentação da Equipa de Veteranos 

Foi presente o Pedido de Apoio n. 0 41 /VMS/2018, firmado pelo senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 18 de dezembro de 2018, para apoio no 

transporte de deslocação de ida e volta da equipa de Veteranos do Sporting Clube de 

Portugal, para apresentação da equipa de Veteranos do Atlético Sport Clube. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pelo Atlético 

Sport Clube. 

Ratificação do despacho de aprovação da Alteração n. º 13 ao Plano Plurianual de 

Investimentos e Alteração n. º 15 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz 

relativo ao corrente ano económico-financeiro de 2018 

Foi presente o Despacho n.º 15/GP/CPA/2018, firmado pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 17 de dezembro de 2018, que determinou a 

aprovação da alteração n. º 13 ao Plano Plurianual de Investimentos e a alteração n. 0 15 ao 

Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz, relativo ao corrente ano económico

financeiro de 2018. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o Despacho do 

senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, com o n. º 

15/GP/CPA/2018, de 17 de dezembro de 2018. 

Emissão de parecer nos termos do n.º 1, do artigo 54.0 
, da Lei n.0 91/95, de 2 de 

setembro, com a redação da Lei n. º 64/2003, de 23 de agosto - Constituição de 

compropriedade de prédio rústico denominado por "Zambujeiro", sito na freguesia de 

Monsaraz 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. 0 118/GP /2018, firmada pelo senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 18 de dezembro de 2018, 
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atinente à emissão de parecer referente à constituição do regime de compropriedade que 

decorrerá da venda do prédio rústico denominado por "Zambujeiro", sito na freguesia de 

Monsaraz e concelho de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável, nos termos 

previstos no n. º 1 do artigo 54. º da Lei n.0 91 /95, de 2 de setembro, alterada pela Lei n. 0 

6412003, de 23 de agosto, à constituição do regime de compropriedade que decorrerá da 

venda do referido prédio. 

Consulta Prévia da Empreitada de "Sementes para a Integração - Requalificação de 25 

fogos de habitação social sitos no Bairro 25 de Abril em São Pedro do Corval": Projeto 

de decisão/adjudicação e minuta de contrato 

Foi presente a Propost a n.º 119I GP/ 2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Cal ixto, em 21 de dezembro de 2018, referente à Consulta 

Prévia da Empreitada de "Sementes para a Integração - Requalificação de 25 fogos de 

habitação social sitos no Bairro 25 de Abril em São Pedro do Corval". 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) Acolher o teor integral do Projeto de Decisão da Consulta Prévia em apreço; 

b) Adjudicar à empresa "Construções Fernando Manuel Fernandes Lourenço, Unipessoal, 

Lda.", pelo valor de € 60.070,00 (sessenta mil e setenta euros), acrescido de IVA à taxa 

legal em vigor à data da respetiva liquidação, e com o prazo de execução de 120 dias, a 

sobredita empreitada; 

c) Aprovar a minuta do contrato escrito a celebrar entre este Município e a empresa 

"Construções Fernando Manuel Fernandes Lourenço, Unipessoat, Lda." atinente à 

supramencionada empreitada. 

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

Envolventes, em Reguengos de Monsaraz" - Pronúncia da lista de erros e omissões e 

esclarecimentos 

Foi presente a Proposta n.º 120/GP/2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 21 de dezembro de 2018, referente à pronúncia 

da lista de erros e omissões e esclarecimentos do Concurso Público da empreitada de 

"Regeneração Urbana do Largo da República e Envolventes, em Reguengos de Monsaraz. 
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O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) Confirmar/ratificar a aprovação da pronúncia à lista de erros e omissões apresentados e 

respetivos esclarecimentos, tendo por base o relatório de análise sobredito e nos termos 

de respetiva pronúncia; 

b) Manter o preço base inicial no montante de€ 486.411,15 (quatrocentos e oitenta e seis 

mil, quatrocentos e onze euros e quinze cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor 

à data da respetiva liquidação. 

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

Envolventes, em Reguengos de Monsaraz" - Pedido de prorrogação do prazo fixado para 

a apresentação das propostas 

Foi presente a Proposta n. º 121 /GP/2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 21 de dezembro de 2018, referente ao pedido 

de prorrogação do prazo fixado para apresentação das propostas para o Concurso Público 

da empreitada de "Regeneração Urbana do Largo da República e Envolventes, em 

Reguengos de Monsaraz". 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) Confirmar/ratificar o Despacho proferido pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, 

referente à não aprovação do pedido de prorrogação do prazo fixado para a apresentação 

das propostas do Concurso Público da empreitada de "Regeneração Urbana do Largo da 

República e Envolventes, em Reguengos de Monsaraz"; 

b) Manter o dia 2 de janeiro de 2019, como data limite para apresentação das propostas. 

Contratação de empréstimo de curto prazo em 2019 

Foi presente a Proposta n. 0 122/GP/2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 21 de dezembro de 2018, referente à 

contratação de empréstimo a curto prazo em 2019. 

O Executivo Municipal deliberou por maioria: 

a) Nos termos da alínea ccc) do n. 0 1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar e submeter à 

Assembleia Municipal para que este órgão, nos termos do disposto na alínea f) do n. 0 1 do 

artigo 25. 0 do mesmo diploma legal: 
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i) Autorize a Câmara Municipal a contratar um empréstimo de curto prazo no decurso do 

exercício económico de 2019, no montante de 750.000,00€ (setecentos e cinquenta mil 

euros), para suprir eventuais dificuldades de gestão de tesouraria nos termos do n. º 5 do 

artigo 49.º da Lei n.º 7312013, de 3 de setembro, em conformidade com a consulta 

efetuada (Anexo 1 à Proposta n.º 122/GP/2018); 

ii) Autorize a contratação do financiamento junto do Novo Banco, de acordo com o 

Relatório Final de Análise das Propostas de Empréstimo de Curto Prazo para 2019 (Anexo 1 

à Proposta n.º 122/GP/2018); 

iii) Autorize a celebração do referido contrato de empréstimo nos termos da minuta 

apresentada pelo Novo Banco e constante no Anexo Ili da Proposta n.º 122/GP/2018. 

Norma de Controlo Interno 

Foi presente a Proposta n.º 123/GP/2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 21 de dezembro de 2018, referente à Norma de 

Controlo Interno. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Norma de Controlo Interno 

que se encontra anexa à Proposta n.º 123/GP/2018. 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n. º 135/VP /2018, fi rmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 19 de dezembro de 2018, referente à 

atribuição do Cartão Social do Munícipe. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) Aprovar a atribuição do Cartão Social do Municipe aos munícipes constantes da referida 

proposta, nos exatos termos consignados; 

b) Aprovar o indeferimento da atribuição do Cartão Social do Munícipe aos munícipes 

constantes da referida proposta, nos exatos termos consignados. 

Alteração ao número de beneficiários da Bolsa de Ocupação Temporária de Tempos 

Livres prevista no Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Munícipe de 

Reguengos de Monsar az 
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Foi presente a Proposta n. 0 136/VP /2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 19 de dezembro de 2018, referente à 

alteração ao número de beneficiários da Bolsa de Ocupação Temporária de Tempos Livres 

prevista no Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Municipe de Reguengos der 

Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar a alteração da deliberação 

camarária de 28 de novembro de 2018, na parte em que aprovou a proposta contemplada 

no n. 0 124/VP/2018, de 48 (quarenta e oito) beneficiários para a bolsa de ocupação 

temporária de tempos livres, para 49 (quarenta e nove) beneficiários, no ano de 2018. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Municipe 

Foi presente a Proposta n. º 137/VP /2018, firmada pela senhora Vice- Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 19 de dezembro de 2018, referente à 

atribuição de apoios previstos no Cartão Social do Munícipe na medida Ocupação 

Temporária de Tempos Livres. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a integração da mumc1pe 

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

previstos no Cartão Social do Munícipe, nos exatos termos consignados. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n. º 138/VP /2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 19 de dezembro de 2018, referente à 

atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe, no que respeita à realização 

de obras nas habitações dos titulares do cartão. 

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

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

consignados. 

Nova denominação das Escolas Básicas n. ºs 1 e 2 de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n. º 139/VP /2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 19 de dezembro de 2018, referente à nova 

denominação das Escolas Básicas N. ºs 1 e 2 de Reguengos de Monsaraz. 
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O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 


a) Aprovar a alteração da denominação da "Escola Básica n. º 2 de Reguengos de Monsaraz" 


para "Escola Básica Manuel Augusto Papança", e submeter a presente proposta ao Conselho 


Geral para emissão de parecer, nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 6. º, do Anexo ao 


Decreto-Lei n. º 299 /2007, de 22 de agosto; 


b) Aprovar a alteração da denominação da "Escola Básica n.º 1 de Reguengos de Monsaraz" 


para "Escola Básica António Gião" e submeter a presente proposta ao Conselho Geral para 


emissão de parecer, nos termos do disposto no n. º 1, do artigo 6. º, do Anexo ao Decreto


Lei n. 0 299/2007, de 22 de agosto; 


c) Apresentar as propostas de alteração de denominação das Escolas Básicas n.ºs 1 e 2 de 


Reguengos de Monsaraz, acompanhadas dos pareceres do Conselho Geral da respetiva 


escola, através de via eletrónica e em formulário próprio, à Direção-Geral dos 


Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços da Região do Alentejo, nos termos do 


disposto no n. 0 1, do artigo 6.º, do Anexo ao Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 de agosto. 


licenciamento para obras de legalização - Processo administrativo n. 0 84/2018 


Presente o processo administrativo n.º 84/2018, de que são titulares Joana Miranda Jorge e 


Serafim António Teodoso Prata. 


O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; 


b) Notificar os titulares do processo do teor da presente deliberação, bem como de que 


deverão requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção, nos prazos 


previstos no RJUE. 


Licenciamento para obras de remodelação, adaptação e ampliação - Aprovação do 


projeto de Arquitetura e Especialidades - Processo administrativo n. º 89/2018 


Presente o processo administrativo n.º 89/ 2018, de que é titular Nuno Miguel Santos Nunes. 


O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura e especialidades e efetivo licenciamento; 


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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Presidente da Câmara Municipal 
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