REGUENOOS
DE MONSARAZ

EDITAL N.º 14/CM/2019
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO DIA 20 DE MARÇO 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. 0 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 20 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. º do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que
estabeleceu, entre outros, o Regime Jurídico das Autarquias Locais, efetuou a leitura da
ata da reunião anterior, ocorrida em 06 de março de 2019

e

colocou-a

à aprovação dos

membros presentes.
A ata foi aprovada, por unanimidade, pelos membros presentes na referida reunião.
ORDEM DO DIA
GOTA - União de Dadores de Sangue de Corval: Aquisição de bens móveis
Foi presente o Pedido de Apoio n. º 01/VP/2019, firmado pela Senhora Vi ce-Presidente da
Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 13 de março de 2019, para aquisição de
diversos bens móveis de apoio nas colheitas de sangue.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um apoio à GOTA - União de
Dadores de Sangue de Corval, no valor de € 431,46 (quatrocentos
quarenta

e

pet icionado.
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Grupo Desportivo BTT Piranhas do Alqueva - Monsaraz Natur Trail 2019
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 08/VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador Carlos
Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 13 de março de 2019, para diverso apoio
logístico na atividade, Monsaraz Natur Trail 2019, a realizar no dia 24 de março de 2019, em
Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pelo Grupo
Desportivo BTT Piranhas do Alqueva, nos exatos termos peticionados.
Associação Clube Desportivo Monsaraz Extreme - Monsaraz Extreme Enduro
Foi presente o Pedido de Apoio n. 0 09/VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador Carlos
Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 13 de março de 2019, para diverso apoio
logístico na atividade, Monsaraz Extreme Enduro, a realizar no dia 07 de abril de 2019, em
Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela
Associação Clube Desportivo Monsaraz Extreme, nos exatos termos peticionados.
Casa de Cultura de Corval - 44. ª Estafeta dos Cravos
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 10/VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador Carlos
Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 13 de março de 2019, para diverso apoio

logístico na atividade, 44. ª Estafeta dos Cravos, a realizar no dia 25 de abril de 2019, no

percurso S. Pedro do Corval - Reguengos de Monsaraz - Carrapatelo · Santo António do Baldio
• S. Pedro do Corval, bem corno, o apoio monetário de€ 500 (quinhentos euros).
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os apoios solicitados pela Casa
de Cultura de Corval, nos exatos termos peticionados.
Atlético Sport Clube/Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz: XIV Torneio
Cidade Reguengos em Minibasquete
Foi presente o Pedido de Apoio n. º 11 /VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador Carlos
Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 13 de março de 2019, para diverso apoio
logístico na atividade, XIV Torneio Cidade Reguengos em Minibasquete, a realizar no dia 27
de abril de 2019, no Pavilhão Gimnodesportivo, em Reguengos de Monsaraz.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pelo Atlético
Sport Clube/Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos
peticionados.
Grupo de Forcados Amadores de Monsaraz: Forcados de Monsaraz em Festa
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 07/VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge Miguel
Martins Berjano Nunes, em 12 de março 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 da atividade, Forcados de Monsaraz em Festa, ocorrida no dia 16
de março de 2019, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar/ratificar o apoio solicitado pelo
Grupo de Forcados de Monsaraz, nos exatos termos

e para o fim peticionado.

Casa de Cultura de Corval - Arraial de Páscoa
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 08/VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge Miguel
Martins Berjano Nunes, em 12 de março 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 da atividade, Arraial de Páscoa, a ter lugar no dia 22 de abril de
2019, junto

à Ermida de Nossa Senhora do Rosário, no Monte de S. Pedro, em S. Pedro do

Corval.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela Casa de
Cultura de Corval, nos exatos termos

e para o fim peticionado.

Parecer Jurídico n. 0 01/JUA-MS/2019 - Pedido de Ressarcimento de danos
Foi presente pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, o
Parecer Jurídico n. º 1I JUA-MS/2019, datado de 13 de março de 2019, emanado do Gabinete
Jurídico

e de Auditori a deste Município, atinente ao pedido de ressarcimento de danos em

viatura da requerente/lesada, Joana Guerra.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de ressarcimento de
danos apresentado pela requerente, devendo esta ser notificada para se pronunciar no prazo
de 10 dias antes da deliberação final sobre o provável sentido desta, nos termos do disposto
nos artigos 121. º a 123. ºdo Código do Procedimento Administrativo.
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Despacho de aprovação da alteração n. º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos e da
alteração n. º 2 ao Orçamento do Municipio de Reguengos de Monsaraz relativo ao
corrente ano económico-financeiro de 2019
Foi presente o Despacho n. º 2/GP/CPA/2019, firmado pelo

~enhor

Presidente da Câmara

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 28 de fevereiro de 2019, referente à aprovação
da alteração n. 0 2 ao Plano Plurianual de Investimentos e à alteração n. 0 2 ao Orçamento do
Município de Reguengos de Monsaraz, relativo ao corrente ano económico-financeiro de
2019.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Recursos financeiros a afetar às edições de 2019 do Orçamento Participativo e do
Orçamento Participativo Jovem do Municipio de Reguengos de Monsaraz
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 32/GP/2019, firmada pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 12 de março de 2019,
atinente aos recursos financeiros a afetar às edições de 2019 do Orçamento Participativo e
do Orçamento Participativo Jovem do Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar a afetação da verba de 190.000€ (cento e noventa mil euros) à edição de 2019 do
Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz, a qual será repartida da
seguinte forma:
i) 140.000€ (cento e quarenta mil euros} - para projetos estruturantes de âmbito municipal;
ii} 10.000€ (dez mil euros) - para pequenos projetos a implementar na freguesia de Corval;
iii} 10.000€ (dez mil euros)

para pequenos projetos a implementar na freguesia de

Monsaraz;
iv) 10.000€ (dez mil euros)

para pequenos projetos a implementar na freguesia de

Reguengos de Monsaraz;
v) 10.000€ (dez mil euros) - para pequenos projetos a implementar na União das freguesias
de Campo e Campinho (Campinho);
vi) 10.000€ (dez mil euros) - para pequenos projetos a implementar na União das freguesias
de Campo e Campinho (Campo). b) Aprovar a realização da edição anual do Orçamento Participativo Jovem para o ano de
2019;
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c) Aprovar a afetação da verba de 10.000€ (dez mil euros) à edição de 2019 do Orçamento
Participativo Jovem do Muni cípio de Reguengos de Monsaraz para afetação a projetos,
nomeadamente, na área da infância, da juventude, da educação e do desporto.
Minuta do acordo de regularização de dívida entre o Município de Reguengos de
Monsaraz e a Águas do Vale do Tejo, S.A. (de acordo com o Decreto - Lei n. º 512019, de
14 de janeiro)
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 33 / GP/2019, firmada pelo Senhor
Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 12 de março de 2019,
atinente à minuta do acordo de regularização de divida entre o Município de Reguengos de
Monsaraz e a Águas do Vale do Tejo, S.A. (de acordo com o Decreto - Lei n. 0 5/ 2019, de 14
de janeiro).
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar a Minuta do Acordo de Regularização de Divida a celebrar entre o Município de
Reguengos de Monsaraz e a Águas do Vale do Tejo, S.A., elaborada ao abrigo das disposições
conj ugadas no Anexo constante no Decreto-Lei n. º 512019, de 14 de janeiro, e dos artigos
1248. 0 a 1250. 0 do Código Civil, que se encontra anexa à Proposta n. 0 33/GP/2019, através
da qual o Municipio assume o pagamento da divida em prestações trimestrais nos termos
definidos no Plano de Pagamentos constante ao Acordo e nos termos previstos para a
posterior cessão de créditos, cuja eficácia fica condicionada à emissão do Despacho
Conjunto acima referido;
b} Submeter a Minuta do Acordo de Regularização de Divida a celebrar entre o Município de
Reguengos de Monsaraz

e

a Águas do Vale do Tejo, S.A. , a aprovação da Assembleia

Municipal de Reguengos de Monsaraz, nos termos do disposto na alínea c), do n. 0 1, do artigo
6. ºda Lei n. º 812012, de 21 de fevereiro e na alínea ccc), 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;
c) Mandatar o Senhor Presi dente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dr. José
Gabriel Paixão Calixto, a assinar a sobredita Minuta do Acordo de Regularização de Divida a
celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Águas do Vale do Tejo, S.A. , em
harmonia ao preceituado nas alíneas a)

e b) do n.º 1, do artigo 35.0 , do Anexo 1 à Lei n. º

75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais.
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Atribuição do Cartão Social do Munícipe
Foi presente a Proposta n. 0 25/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 13 de março 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 25/VP/2019, nos exatos
termos consignados.
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe
Foi presente a da Proposta n. 0 26/VP /2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da
Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 13 de março 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.
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe
Foi presente a Proposta n.º 27/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Étia de Fátima Janes Quintas, em 13 de março 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. º 1
do art. 0 23.0

e do n. º 2 do art. 0 24.º, ambos do Regulamento de Atribuição do Cartão Social

do Munícipe, os munícipes referidos na Proposta n.º 27/VP/2019, titulares do Cartão Social
do Munícipe, na medida Ocupação Temporária de Tempos livres, nos exatos termos
consignados.
Procedimento para atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior
público (ano letivo 201812019)
Foi presente a Proposta n. 0 28/VP /2019, firmada Senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 12 de março de 2019, referente ao
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procedimento para atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior público
(ano letivo 2018/2019).
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do n. º 4 do artigo 19.º do
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior Público,
homologar as atas do procedimento para atribuição de bolsas de estudo a estudantes do
ensino superior público - ano letivo 2018/2019 - bem como a respetiva lista de classificação
final.

Programa Páscoa Ativa 2019
Foi presente a Proposta n.º 29/VP / 2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 12 de março de 2019, referente ao programa
Páscoa Ativa 2019.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, desenvolver o Programa Páscoa Ativa edição 2019, a decorrer na interrupção letiva da Páscoa (de 08 a 18 de abril de 2019) para
crianças e jovens entre os 6 e os 15 anos de idade.

Transferência de competências para os órgãos municipais no domínio de proteção e
saúde animal e de segurança dos alimentos
Foi presente a Proposta n. º 30/VP /2019, firmada pela Senhora Vice-Presi dente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 13 de março de 2019, referente à transferência
de competências para os órgãos municipais no domínio de proteção e saúde animal e de
segurança dos alimentos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar o não exercício das competências previstas nos artigos 24. º e 25. 0 da Lei n.0
50/2018, de 16 de agosto e no Decreto - Lei n. º 20/2019, de 30 de janeiro, no ano de 2019 Transferência de competências para os órgãos municipais no domínio de proteção e saúde
animal

e de segurança dos alimentos;

b) Submeter à Assembleia Municipal para que este órgão delibere, nos termos do n.º 2 do
artigo 4.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto

e do n.º 3 do artigo 21. º do Decreto - Lei n.º

20/2019, de 30 de janeiro, o não exercício no ano de 2019 das competências previstas neste
último diploma legal, no domínio de proteção e saúde animal e de segurança dos alimentos.
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Inicio do procedimento de alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição e Gestão
das Habitações Sociais em Regime de Renda Apoiada
Foi presente a Proposta n. 0 31 /VP /2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 13 de março de 2019, referente ao início do
procedimento de alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição e Gestão das Habitações
Sociais em Regime de Renda Apoiada.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Deliberar, nos termos do n. 0 1 do artigo 98. 0 do novo Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n. 0 4/2015, de 7 de janeiro, aprovar o início do
procedimento com vista à aprovação do Projeto de alteração do Regulamento Municipal de
Atribuição e Gestão das Habitações Sociais em Regime de Renda Apoiada;

e cujo teor deverá ser
publicitado na página de internet do Município de Reguengos de Monsaraz e afixado nos

b) Aprovar a minuta de Edital em anexo à Proposta N.º 31/VP/2019,
locais de estilo.

Direito à ocupação da loja n. 0 22 de Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 07/VMS/2019, firmada pelo Senhor Vereador da Câmara
Municipal, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 12 de março de 2019,
referente ao direito à ocupação da loja n. º 22 de Mercado Municipal de Reguengos de
Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Proceder à abertura de procedimento para atribuição do direito à ocupação da loja n. º 22
do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz;
b) Fixar como fim da exploração da loja n.º 22 qualquer ramo de atividade, desde que o
mesmo não se traduza na venda de produtos ou artigos insalubres, incómodos, perigosos ou
tóxicos e o órgão executivo julgue adequado o fim da exploração proposto;
c) Aprovar o Edital de publicitação do procedimento.
Extinção do direito de ocupação da banca n. º 9 do Mercado Municipal de Reguengos de
Monsaraz
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Foi presente a Proposta n. 0 08/VMS/2019, firmada pelo Senhor Vereador Carlos Miguel da
Silva Correia Tavares Singéis, em 13 de março de 2019, referente

à extinção do direito de

ocupação da banca n. º 9 do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a extinção do direito de
ocupação da banca n.º 9 do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz pela não
utilização reiterada do local de venda pelo respetivo titular, nos termos da alínea c) do n. 0 1
do artigo 18. 0 do Regulamento do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz.
Administração Urbanística
Declaração de Caducidade do Processo administrativo n. 0 74/2018
Foi presente o processo administrativo n.º 74/2018, de que é titular, João Zacarias
Gonçalves.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Declarar a caducidade do processo n.º 74/2018, com base nas alíneas c)

e d)

do n. º 3 do

artigo 71. 0 do RJUE, uma vez que a obra não foi finalizada no prazo fixado na licença e suas
prorrogações;
b) Notificar o titular do processo da presente deliberação.

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, de 22 de março de 2019

José Gabriel Calixto
Presidente da Câmara Municipal
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