
REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

EDITAL N. º 12/CM/2019 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO  

ORDINÁRIA DO DIA 06 DE MARÇO DE 2019  

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

conformidade com o disposto no n. 0 1 do artigo 56. 0 do Anexo 1à 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 06 de março de 2019, 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.º 2 do artigo 57.0 do Anexo à Lei n.º 7512013, de 12 de setembro, que 

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

da reunião anterior ocorrida em 20 de fevereiro de 2019 e colocou-a à aprovação dos 

membros presentes. 

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

ORDEM DO DIA 

Sociedade União Perolivense: Secção Trail e Caminhada - Gurus 

Foi presente o Pedido de Apoio n.0 07/VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 21 de fevereiro de 2019, bem como o despacho 

proferido em 19 de fevereiro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, atinente 

ao pedido de apoio para diverso apoio logístico no Trail e Caminhada, em 17 de fevereiro de 

2019, em Perolivas. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, exarado em 19 de fevereiro de 2019, pelo qual foi 
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aprovado o apoio solicitado pela Sociedade União Perolivense: Secção Trail e Caminhada · 
Gurus, nos exatos termos peticionados. 

Sociedade Artística Reguenguense - Cedência de Pavilhão Degebe 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 06/VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge Miguel 
Martins Berjano Nunes, em 28 de fevereiro de 2019, para cedência do Pavilhão Degebe do 
Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, bem como, diverso apoio 
logístico, para a realização do Concerto de Artistas Reguenguenses, a realizar no dia 20 de 
abril de 2019, em Reguengos de Monsaraz. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela 
Sociedade Artística Reguenguense, nos exatos termos aprovados e para o fim ora 
peticionado. 

Emissão de parecer nos termos do n. º 1 do artigo 54. º da Lei n. º 91/95, de 2 de 
setembro, com a redação da Lei n. º 64/2003, de 23 de agosto - constituição de 

compropriedade do prédio rústico denominado por "Machoa", sito na freguesia de 

Monsaraz 
Foi presente a Proposta n.º 26/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 28 de fevereiro de 2019, atinente à emissão de 
parecer, nos termos do n.º 1 do artigo 54.0 da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com a 
redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto - constituição de compropriedade do prédio 
rústico denominado por "Machoa", sito na freguesia 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. º 

64/2003, de 23 de agosto, à constituição do regime de compropriedade que decorrerá da 
venda do prédio rústico denominado por "Machoa", sito na freguesia de Monsaraz e 

concelho de Reguengos de Monsaraz. 

Expropriação litigiosa de uma parcela de terreno com 9. 777 m2, sita na freguesia de 
Monsaraz, destinada ao parque de estacionamento do Centro Náutico de Monsaraz 
Foi presente a Proposta n.º 27/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 28 de fevereiro de 2019, atinente à expropriação 
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litigiosa de uma parcela de terreno com 9.777 m2, sita na freguesia de Monsaraz, destinada  

ao parque de estacionamento do Centro Náutico de Monsaraz.  
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Aprovar de acordo com o disposto no artigo 35.º , n.º 3, do Código das Expropriações,  

aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, dar inicio ao  

processo de expropriação litigiosa, nos termos dos artigos 38.0 e seguintes do citado Código,  

com fundamento na falta de acordo quanto ao valor indemnizatório na fase da expropriação  
amigável, relativamente à parcela de terreno em apreço;  

b) Notificar o expropriado do inicio da expropriação amigável, em ordem do disposto no  

artigo 35.0
, n.º 3, do Código das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de  

setembro, na sua redação atual;  

c) Remeter requerimento ao juiz presidente do Tribunal da Relação de Évora, a solicitar a  
designação dos árbitros, para que o valor da indemnização seja fixado por arbitragem, em  

ordem do disposto nos artigos 38.º, n.º 1 e 45.º, n.º 3, ambos do Código das Expropriações,  

aprovado pela Lei n.0 168/99, de 18 de setembro, na sua redação atual.  

Relatório de observância do direito de oposição - Ano de 2018  
Foi presente a Proposta n.º 28/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara  

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 28 de fevereiro de 2019, atinente ao relatório de  

observância do direito de oposição Ano de 2018.  
O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor do Senhor Presidente da  

Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, e dos Senhores Vereadores Élia de Fátima  

Janes Quintas, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis e Jorge Miguel Martins Berjano  
Nunes, e com o voto contra da senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates:  

a) Aprovar o Relatório de Observância do Direito de Oposição referente ao ano de 2018;  

b) Remeter o Relatório em apreço à Senhora Presidente da Assembleia Municipal de  

Reguengos de Monsaraz, aos titulares do direito de oposição, para efeitos de pronúncia, e  
aos membros da Assembleia Municipal, nos termos do disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 10.º  

do Estatuto do Direito de Oposição e na alínea h), do n. 0 2, do artigo 25. 0 do Regime Juridico  

das Autarquias Locais, aprovado no Anexo 1 à Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, sendo  

apenas objeto de discussão pública na Assembleia Municipal, o Relatório e resposta, a  
pedido de qualquer dos titulares do direito de oposição;  
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e) Determinar, nos termos do disposto no n.0 5 do artigo 10.0 do Estatuto do Direito de 

Oposição, aprovado pela Lei n.º 94/98, de 26 de maio, a publicação do Relatório em apreço 

no Diário da República ou no Boletim Municipal e na página da internet do Município, após a 

sua discussão na Assembleia Municipal, se for esse o caso. 

Aquisição por ocupação de veiculo com a matricula XF-71-98 removido da via pública por 

estacionamento indevido ou abusivo 

Foi presente a Proposta n. 0 29/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 28 de fevereiro de 2019, atinente à aquisição por 

ocupação de veiculo com a matricula XF-71-98 removido da via pública por estacionamento 

indevido ou abusivo. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a aquisição, por ocupação, a favor do Município, do veiculo automóvel ligeiro, da 

marca Volkswagen, com a matricula XF-71-98, de cor branca, que se considera abandonado 

pelo seu proprietário por não ter sido reclamado dentro do prazo legal, em harmonia ao 

preceituado no art.º 165.º, n.º 4, do Código da Estrada, bem como nos artigos 1316.º e 
0 0 01318. do Código Civil, e na alínea dd), do n.º 1, do art.º 33. do Anexo 1da Lei n. 75/2013, 

de 12 de setembro, que aprovou, entre outros, o Regime Juridico das Autarquias Locais; 

b) Determinar que o Serviço de Produção e Manutenção do Município efetue vistoria ao 

veiculo para apurar o estado que o mesmo apresenta e, caso o mesmo seja considerado um 

veiculo em fim de vida, por não apresentar condições para a circulação, em consequência de 

mau estado, determinar-se a sua alienação com vista ao respetivo encaminhamento para um 

centro de receção ou um operador de desmantelamento devidamente credenciado, em 

harmonia ao preceituado no n. 0 4 do art. 0 14.º do Decreto-Lei n.º 196/2003, de 23 de 

agosto, na sua redação atual, que elaborará o competente Certificado de Destruição de 

veículos em Fim de Vida. 

Aprovação do aditamento da conta final da empreitada de "Parque de Estacionamento 
do Rossio de Reguengos de Monsaraz" 

Foi presente a Proposta n. º 30/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 01 de março de 2019, atinente à aprovação do 
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aditamento da conta final da empreitada de "Parque de Estacionamento do Rossio de  

Reguengos de Monsaraz".  
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o aditamento à conta final da  

empreitada "Parque de Estacionamento do Rossio de Reguengos de Monsaraz".  

Centro de Acolhimento Empresarial - Anteprojeto técnico e candidatura 
Foi presente a Proposta n.º 31/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara  

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 01 de março de 2019, atinente ao anteprojeto e  

candidatura do Centro de Acolhimento Empresarial de Reguengos de Monsaraz.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  
a) Aprovar o anteprojeto técnico de Centro de Acolhimento Empresarial, bem como a  

respetiva estimativa orçamental;  
b) Candidatar a operação ao Aviso de Concurso N.0 ALT20-27-2018-45 - Viveiros de  

Empresas, no âmbito do Programa Operacional do ALENTEJO 2020.  

Atribuição do Cartão Social do Munícipe  
Foi presente a Proposta n. º 21 /VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara  
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 28 de fevereiro de 2019, referente à  
atribuição do Cartão Social do Munícipe.  

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

Cartão Social do Munícipe aos munícipes constantes na Proposta N. º 21 /VP/2019, nos  

exatos termos consignados.  

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 
Foi presente a Proposta n.º 22/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 28 de fevereiro 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 municipes titulares do Cartão Social do Munícipe, nos exatos termos consignados. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 
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Foi presente a Proposta n. º 23/VP /2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 28 de fevereiro 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, integrar, nos termos do disposto do n.0 

1, do art.0 23.0 e do n.0 2, do art.º 24.0 , ambos do Regulamento de Atribuição do Cartão 

Social do Munícipe, os munícipes referidos na Proposta n. º 12/VP /2019, titulares do Cartão 

Social do Munícipe, na medida Ocupação Temporária de Tempos Livres, nos exatos termos 

consignados. 

Revisão li da Carta Educativa do Concelho de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.0 24/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 01 de março de 2019, referente à revisão li da 

Carta Educativa do Concelho de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deliberar, nos termos do artigo 15.º do 

Decreto-Lei n. 0 21 /2019, de 30 de janeiro, desencadear o procedimento de Revisão da Carta 

Educativa do Concelho de Reguengos de Monsaraz. 

Desafetação do dominio público de parcela de terreno com a área de 68 m2 sita na Rua 

da Ladeira, em Santo António do Baldio 

Foi presente a Proposta n.º 06/VMS/2019, firmada em 28 de fevereiro de 2019, referente à 

desafetação do dominio público de parcela de terreno com a área de 68 m2, na Rua da 

Ladeira, em Santo António do Baldio. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) 	Instaurar o competente procedimento administrativo para a desafetação do dominio 

público para o domínio privado do Município de Reguengos de Monsaraz, da parcela 

de terreno com as carateristicas e localização constantes da planta anexa à Proposta 

n.º 06/VMS/2019, para posterior submissão à Assembleia Municipal, em harmonia ao 

preceituado na alinea ccc) do n. º  1 do artigo 33.0 e alinea q), do n. º 1 do artigo 25. º, 

ambos do Regime Juridico das Autarquias Locais, aprovado no Anexo 1 à Lei n.0 

75/2013, de 12 de setembro, com a consequente alienação ao requerente e sua 

esposa, a titulo de alinhamento do respetivo prédio urbano; 
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b) Determinar à Subunidade Orgânica Expediente Urbanístico a instrução do competente 

processo administrativo, com publicação do edital que se anexa à Proposta n.º 

6/VMS/2019 e se dá aqui por integralmente reproduzido, para inicio do período de 

discussão pública; 
c) Notificar o peticionante do teor da presente deliberação camarária. 

Administração Urbanística 

Emissão de Licença especial para conclusão de obras - Processo administrativo n.º  
73/2007  
Foi presente o processo administrativo n.º 73/2007, de que é titular, Monsaraz, Taste &  

Moments, Lda..  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  
a) Declarar o interesse na conclusão dos trabalhos por razões urbanísticas, técnicas,  

económicas e ambientais, uma vez que a obra se encontra em fase avançada de execução;  
b) Emitir licença especial para conclusão dos trabalhos com o prazo de 8 meses;  

c) Notificar o titular do processo da presente deliberação.  

Licenciamento para obras de construção - aprovação do projeto de Arquitetura -

Processo administrativo n. º 7/2019  
Foi presente o processo administrativo n.º 7/2019, de que é titular Carlos Manuel Fernandes  

de Almeida.  
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  
a) Aprovar o projeto de arquitetura;  
b) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação, bem como de que deverá  
apresentar os projetos das especialidades, nos prazos previstos no RJUE.  

Pedido de informação prévia para obras de edificação - Processo administrativo n.º  
1/2019  

Foi presente o processo administrativo n.º 1/2019, de que é titular Terra Calma Agricultura  

e Turismo, Lda. .  
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o processo, tendo em conta que a 

proposta revela uma Arquitetura que promove um adequado enquadramento com a 

envolvente paisagística. 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, de 8 de março de 2019 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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