REGUENG®S
DE MONSARAZ

EDITAL n.º 6/CM/2019
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO DIA 23 DE JANEIRO DE 2019

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 23 de janeiro de 2019, a seguir transcritas:

PER(ODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

Leitura

e Aprovação das Atas das Reuniões Anteriores

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em ordem ao
preceituado no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que
estabelece, entre outros o Regime Jurídico das Autarquias Locais, efetuou a leitura das
atas da reunião ordinári a ocorrida em 09 de janeiro de 2019 e da reunião extraordinária de

15 de janeiro de 2019, colocando-as à aprovação dos membros presentes.
Aa atas foram aprovadas por unanimidade, pelos membros presentes das sobreditas
reuniões.

ORDEM DO DIA

Especialidade de Fisioterapia no Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz - Relatório
do 2. º Semestre 2018
Foi presente a Informação N.º 1/ VP/2019, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 17 de janeiro de 2019, referente aos serviços
prestados pela especialidade de Fisioterapia no Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz,
entre julho e dezembro de 2018, ou seja, o Relatório do 2. º Semestre de 2018.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
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Especialidade de Nutrição no Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz - Relatório do
2. º Semestre 2018
Foi presente a Informação N.º 2/VP/2019, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 17 de janeiro de 2019, referente aos serviços
prestados por esta especialidade entre agosto e dezembro de 2018, mais precisamente as
consultas de nutrição realizadas no Centro de Saúde e no Gabinete de Saúde do Município,
ou seja, o Relatório do 2. 0 Semestre de 2018.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Definição de datas para abertura

e encerramento das Piscinas Municipais 2019

Foi presente a Informação N.º 1 /VMS/2019, firmada pelo senhor Vereador Carlos Miguel da
Silva Correia Tavares Singéis, em 17 de janeiro de 2019, referente à definição de datas para
abertura e encerramento das Piscinas Municipais no ano de 2019.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Sociedade Artistica Reguenguense - Secção de Ginástica

e Trampolins

Foi presente o Pedido de Apoio n. º 1/VMS/2019, firmado pelo senhor Vereador Carlos Miguel
da Silva Correia Tavares Singéis, em 17 de janeiro de 2019, para afetação de recursos
humanos na implementação do projeto Trampolins em Movimento, a decorrer de 1 a 15 de
março de 2019, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pela
Sociedade Artistica Reguenguense Secção de Ginástica e Trampolins.

Sociedade Filarmónica Corvalense - Master Class Trompete

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 1 /VJN/2019, firmado pelo senhor Vereador Jorge Miguel
Martins Berjano Nunes·, em 17 de janeiro de 2019, no âmbito do Programa de Apoio a
Atividades de Caráter Pontual, para diverso apoio logístico na atividade "Master Class de
Trompete", a realizar no dia 02 de fevereiro de 2019, na Sociedade União e Progresso
Aldematense, em S. Pedro do Corval.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela
Sociedade Filarmónica Corvalense.
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Sociedade Filarmónica Corvalense - Cedência de Auditório Municipal
Foi presente o Pedido de Apoio n. 0 2/VJN/2019, firmado pelo senhor Vereador Jorge Miguel
Martins Berj ano Nunes, em 17 de janeiro de 2019, para cedência do Auditório Municipal com
vista à realização de ensaio da Banda, no dia 26 de janeiro de 2019, em Reguengos de
Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela
Sociedade Filarmónica Corvalense.

Sociedade Filarmónica Corvalense - Cedência de Auditório Municipal
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 3/VJN/2019, firmado pelo senhor Vereador Jorge Miguel
Martins Berjano Nunes, em 17 de janeiro de 2019, para cedência do Auditório Municipal com
vista à realização de Concerto da Banda, no dia 06 de abril de 2019, em Reguengos de
Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela
Sociedade Filarmónica Corvalense.

Ratificação da Aprovação da Conta Final da Empreitada de ºRequalificação de
Arruamentos na União de Freguesias de Campo e Campinho"
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 3/GP/2019 pela senhora Vice-Presidente da
Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, firmada em 10 de janeiro de 2019, pelo
Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente à
confirmação/ratificação da aprovação da conta final da empreitada de "Requalificação de
Arruamentos na União de Freguesias de Campo e Campinho".
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar a aprovação da
conta final da empreitada "Requalificação de Arruamentos na União de Freguesias de
Campo e Campinho".
Revogação da deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal de 28 de
novembro de 2018, respeitante à alienação do lote 6 do loteamento "1.ª Fase de
Expansão da Zona Industrial", em Reguengos de Monsaraz
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 4/GP/2019 pela senhora Vice-Presidente
da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, firmada em 17 de janeiro de 2019, pelo

Pâgína 3 de 11

-

REGUENG®S
DE MONSARAZ

Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente à revogação
da deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara Municipal de 28 de novembro de
2018, respeitante à alienação do lote 6 do loteamento "1 . ª Fase de Expansão da Zona
Industrial", em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, revogar a deliberação tomada em
reunião ordinária de 28 de novembro de 2018, respeitante à alienação ao senhor Carlos
Mansilla Delgado, do lote n. º 6 da "1. ª fase de Expansão da Zona Industrial em Reguengos
de Monsaraz".

Défice de Efetivos nos Postos Territoriais de Reguengos de Monsaraz e do Telheiro da
Guarda Nacional Republicana
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 5/GP/2019 pela senhora Vice-Presidente
da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, firmada em 17 de janeiro de 2019,
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente ao
défice de efetivos nos Postos Territoriais de Reguengos de Monsaraz e do Telheiro da
Guarda Nacional Republicana.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Reprovar a diminuição do número de efetivos da Guarda Nacional Republicana nos
Postos Territoriais de Reguengos de Monsaraz e de Monsaraz, ao longo da última década,
sendo notório que o número atual de efetivos não corresponde às expetativas e às
necessidades da população em geral e dos visitantes do concelho de Reguengos de
Monsaraz;
b) Aprovar a presente Moção, determinando-se a sua remessa para a Senhora Presidente
da Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz, para apresentação em sessão da
Assembleia Municipal e posterior discussão e votação da mesma;
c) Determinar a notificação da deliberação sobre a presente Moção ao Senhor Ministro da
Administração Interna, Dr. Eduardo Cabrita, ao Senhor Comandante Geral da Guarda
Nacional Republicana, Tenente-General Luís Francisco Botelho Miguel e ao Senhor
Comandante do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional Republicana, Coronel
Joaquim Grenho, bem como ao Senhor Comandante do Destacamento Territorial de
Reguengos de Monsaraz, da Guarda Nacional Republicana, Alferes Ricardo Monteiro.
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Declaração de utilidade pública da expropriação do prédio rústico denominado "Corno"
com o artigo matricial 45, da seção 004, da freguesia de Monsaraz, destinada a parque
de estacionamento, rotunda e caminho de acesso à vila de Monsaraz
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 6/GP /2019 pela senhora Vice-Presidente
da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, firmada em 17 de janeiro de 2019,
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente à
declaração de utilidade pública da expropriação do prédio rústico denominado "Corno"
com o artigo matricial 45, da seção 004, da freguesia de Monsaraz, destinada a parque de
estacionamento, rotunda e caminho de acesso à vila de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, de acordo com o disposto na
alínea vv), do n. º 1, do artigo 33. º, do Anexo 1 à Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro, que
aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais, e nos artigos 11. 0 , n. 0 6, 12.º, 13.º, n.º 1

e 14.º, n.º 1, alínea a), todos do Código das Expropriações, e de acordo com a
fundamentação exposta, requerer ao Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais a
declaração de utilidade pública da expropriação do prédio rústico supra referido.

Consolidação de mobilidades intercategorias - Ratificações de Despachos
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 7 /GP/2019 pela senhora Vice-Presidente
da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, firmada em 18 de janeiro de 2019,
pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente à
consolidação de mobilidades intercategorias - Ratificações de Despachos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar, nos termos do n. 0 3 do artigo

164. º do Anexo ao Decreto-Lei n. º 4/2015, de 7 de janeiro, que aprovou o Código do
Procedimento Administrativo, os despachos de consolidação das mobilidades intercategorias
do senhor Presidente da Câmara Municipal, que se encontram anexos à Proposta N. 0
07/GP/2019.

Minuta de Protocolo de Cooperação para elaboração de estudos para implementação de
um terminal de mercadorias na ligação ferroviária Évora/Elvas
Foi presente a Proposta n.º 8/GP/2019 pela senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal,
Élia de Fátima Janes Quintas, firmada em 18 de janeiro de 2019, pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, referente à minuta de prot ocolo de
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cooperação para a elaboração de estudos para implementação de um terminal de
mercadorias na ligação ferroviária Évora/Elvas.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
A) Aprovar, em harmonia, nomeadamente, do disposto na alínea r) do n. 0 1 do artigo 33. 0 do
Anexo 1à Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias
Locais, a minuta do Protocolo de Cooperação para a elaboração de estudos para a
implementação de um terminal de mercadorias na ligação Évora - Elvas a celebrar entre a
Infraestruturas de Portugal, S.A. e os Municípios de Alandroal, Borba, Estremoz, Redondo,
Reguengos de Monsaraz, Sousel e Vila Viçosa;
B) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dr. José
Gabriel Paixão Calixto, a assinar o sobredito Protocolo de Cooperação, em harmonia ao
preceituado nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 35.º do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais, substituindo-o, nas suas
faltas e impedimentos, a Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz,
Dr.ª Élia de Fátima Janes Quintas.

Atribuição do Cartão Social do Munícipe
Foi presente a Proposta n.º 7/VP/2019, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 17 de janeiro de 2019, referente à
atribuição/ renovação do Cartão Social do Munícipe.
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 8/VP /2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 17 de janeiro de 2019, referente à atribuição
dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe, 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 Munícipe, nos exatos termos consignados.
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Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Municipe
Foi presente a Proposta n.º 9/VP/2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 17 de janeiro de 2019, referente à atribuição
dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe, no que respeita à bolsa de ocupação
temporária de tempos livres.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos apoios previstos
aos munícipes titulares do Cartão Social do Munícipe, nos exatos termos consignados.

Adesão ao G.l.R.A. - Grupo de Intervenção Regional no Álcool
Foi presente a da Propost a n. º 10/VP/2019, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 17 de janeiro de 2019, referente à adesão ao
G. I. R.A. - Grupo de Intervenção Regional no Álcool.
O Executivo Munici pal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar a adesão, com os fundamentos apresentados pelo Município de Reguengos de
Monsaraz, ao Grupo de Intervenção Regional no Álcool (G.l.R.A.);
b) Dar conhecimento da presente deliberação, ao CRI - Centro de Respostas Integradas do

Alentejo Central da Administração Regional de Saúde do Alentejo.
Factores de Ponderação Específicos - Critérios de Apoio ao Associativismo Desportivo Ano 2019
Foi presente a Proposta n. º 02/VMS/2019, firmada pelo senhor Vereador da Câmara
Municipal, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 17 de janeiro de 2019,
referente aos fatores de ponderação específicos - critérios de apoio ao associativismo
desportivo - Ano 2019.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, nos termos do artigo 30. º do
Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Reguengos de Monsaraz, outrossim
da alínea u) do n.º 1 do artigo 33. 0 da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, os critérios de
apoio ao associativismo desportivo para o ano de 2019.
Factores de Ponderação Específicos - Critérios de Apoio ao Associativismo Cultural e
Recreativo - Ano 20 19
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Foi presente a Proposta n. º 01IVJN12019, firmada pelo senhor Vereador da Câmara
Municipal, Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, em 15 de janeiro de 2019, referente aos
fatores de ponderação específicos - critérios de apoio ao associativismo cultural e recreativo
- Ano 2019.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, nos termos do artigo 30. 0 do
Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Reguengos de Monsaraz, outrossim
da alínea u) do n. º 1 do artigo 33. º da Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro, os critérios de
apoio ao associativismo cultural e recreativo para o ano de 2019.

Festas a Santo António 2019 - Marchas Populares
Foi presente a Proposta n.º 02/VJN/ 2019, firmada pelo senhor Vereador da Câmara
Municipal, Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, em 15 de janeiro de 2019, referente às
Marchas Populares das Festas de Santo António - Ano de 2019.
O Executivo Municipal deliberou, por unani midade, aprovar a atribuição a cada Marcha
Infantil de um subsidio de € 750,00 (setecentos e cinquenta euros) e para cada Marcha de
Adultos um subsídio de €1.500,00 (míl e quinhentos euros), que seja organizada por
qualquer coletividade recreativa, cultural e desportiva, bem como entidades públicas deste
Concelho de Reguengos de Monsaraz, nos termos do disposto na alínea u) do n. º 1, do artigo
33. º do regime jurídico das competências e funcionament o dos órgãos dos Municípios e das
Freguesias, aprovado pela Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro.

Atribuição de lugares para bares, restaurantes, tasquinhas e stand ' s institucionais Festas a Santo António 2019
Foi presente a da Proposta n.º 03/VJN/2019, firmada pelo senhor Vereador da Câmara
Municipal, Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, em 15 de j aneiro de 2019, referente à
atribuição de lugares para bares, restaurantes, tasquinhas e stand' s institucionais na edição
de 2019 das Festas de Santo António.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar o edital que fixa as normas para atribuição de lugares para bares, restaurantes e
stand ' s institucionais para a edição de 2019 das Festas de Santo António;
b) Aprovar a constituição da Comissão de Abertura de Propostas e de Atribuição de Lugares
para a edição de 2019 das Festas de Santo António, nos seguintes t ermos:
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Presidente: Nelson Fernando Nunes Gatvão, Chefe da Divisão de Administração Geral;
Primeiro Vogal Efetivo: João Paulo Passinhas Batista, Técnico Superior;
Segundo Vogal Efet ivo: Eduardo Jorge de Sousa Albardeiro, Técnico Superior;
Primeiro Vogal Suplente: Pat rícia Isabel dos Santos Casimiro, Técnica Superior;
Segundo Vogal Suplente: Patrícia Alexandra Pardal Delicado, Assistente Técnica.

Participação de Jovens nos Eventos 2019
Foi presente a da Proposta n. º 04/VJN/2019, firmada pelo senhor Vereador da Câmara
Municipal, Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, em 15 de janeiro de 2019, referente à
participação de jovens nos eventos 2019.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Fixar o limite máximo de 45 jovens a admitir para a XXV Festa Ibérica da Olaria e do
Barro;
b) Fixar o limite máximo de 4 jovens a admitir para a VINIREGUENGOS 2019;
c) Fixar o limite máximo de 40 jovens a admitir para a Exporeg - Feira de Atividades
Económicas de Reguengos de Monsaraz 2019;
d) Fixar o limite máximo de 4 jovens a admitir para o Natal em Reguengos 2019;
e) Que a admissão de mais jovens para colaborarem nos referidos eventos, caso seja
necessário, se faça mediant e despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal ou do
senhor vereador do pelouro competent e;
f ) Aprovar uma bolsa diária a atribuir a cada jovem admitido, no montante pecuniário de €
4,00, por hora, a pagar no final do evento, ressalvando-se que a bolsa não reveste carácter
de retribuição de qualquer prestação de serviço, nem confere ao jovem a qualidade de
trabalhador, não adquirindo qualquer vinculo à Administração Pública, em harmonia o
preceituado no Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens em conjugação
com o estipulado na alínea u), do n.º 1, do artigo 33. 0 , do Regime Jurídico do
Funcionamento e Competências dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, aprovado pela
Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro.
Normas de Participação e Funcionamento da V Vinireguengos
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Foi presente a Proposta n.º 05/VJN/2019, firmada pelo senhor Vereador da Câmara
Municipal, Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, em 15 de janeiro de 2019, referente às
normas de participação e funcionamento da V Vinireguengos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de participação e
funcionamento da V VINIREGUENGOS.

Normas de Participação

e Funcionamento da XXV Festa Ibérica da Olaria e do Barro

Foi presente a da Proposta n. º 06/VJN/2019, firmada pelo senhor Vereador da Câmara
Municipal, Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, em 15 de janeiro de 2019, referente às
normas de participação e funcionamento da XXV Festa Ibérica da Olaria e do Barro.

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas de Participação e
Funcionamento da "XXV FESTA IBÉRKA DA OLARIA E DO BARRO".

Licenciamento para obras de edificação - aprovação dos projetos das especialidades Processo administrativo n. 0 77/2018
Presente o processo administrativo n. º 7712018, de que é titular Tânia Luisa Roques Leitão.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento;
b) Notificar a 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.

e ampliação - aprovação dos projetos das
especialidades - Processo administrativo n. º 83/2018
Licenciamento para obras de alteração

Presente o processo administrativo n. º 83/2018, de que é titular José Brites Cardoso.

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento;
b) Notificar a t itular 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.

Declaração de caducidade do processo admi ni strativo - Processo 73/2007
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Presente o processo administrativo n. 0 73/2007, de que é titular Monsaraz, Taste &
Moments, Lda ..
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Declarar a caducidade do processo administrativo n. º 73/2007, de acordo com o
explanado no ponto 2.1 da Informação Técnica;
b) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação.

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, de 25 de janeiro de 2019

José Gabriel Calixto

Presidente da Câmara Municipal
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