
REGUENG@S  
DE MONSARAZ  

EDITAL N. 0 18/CM/2019 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO  

ORDINÁRIA DO DIA 17 DE ABRIL 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 1à Lei n. 0 75/2013, de 12 de 

setembro, que estabelece, entre outros, o regime juridico das autarquias locais, publicita 

as deliberações desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz tomadas na sua reunião 

ordinária de 17 de abril de 2019, a seguir transcritas: 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Justificação de Falta 

A Senhora Vice-Presidente da Câmara, Élia de Fátima Janes Quintas deu conhecimento da 

ausência à presente reunião do Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel 

Paixão Calixto, por se encontrar numa audiência com o Senhor Secretário de Estado da 

Valorização do Interior, Eng.º João Paulo Catarino, nas instalações da Secretaria de Estado, 

em Castelo Branco, enquanto Presidente da ADRAL, bem como, do Senhor Vereador Jorge 

Miguel Martins Berjano Nunes, por motivos de se encontrar numa reunião da Presidência da 

Rede das Cidades de Cerâmica, nas Caldas da Rainha. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, considerar justificadas as presentes 

faltas. 

ORDEM DO DIA 

Hasta Pública para atribuiçao do direito à ocupação da loja n.º 22 de Mercado Municipal 

de Reguengos de Monsaraz 

A Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 

conformidade com a deliberação tomada na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada 

em 20 de março de 2019, deu conhecimento da realização da hasta pública para concessão 
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do direito de ocupação da Loja n. 0 22, do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz, 

tendo o mesmo sido concedido ao concorrente Humberto José Rosado Pinto, sendo o ramo 
de atividade de Padaria, pela taxa minima do direito de ocupação da loja no valor de € 

538,50 (quinhentos e trinta e oito euros e cinquenta cêntimos), acrescida de IVA à taxa legal 

em vigor, pela taxa mensal de ocupação de € 107,70 (cento e sete euros e setenta 

cêntimos), acrescida de IVA à taxa legal em vigor e a caução no valor de t: 99,76 (noventa e 

nove euros e setenta e seis cêntimos) que o arrematante depositará no dia de entrega da 
loja. 

Documentos de Prestação de Contas de 2018 

Foi presente a Proposta n.º 43/GP/2019, pela Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

Élia de Fátima Janes Quintas, firmada em 11 de abril de 2019 pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, referente aos documentos de prestação de 

contas de 2018. 

Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por 

maioria, com os votos a favor da senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de 

Fátima Janes Quintas e do senhor Vereador, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, e 
com o voto de abstenção da senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates: 

a) Aprovar os Documentos de Prestação de Contas de 2018; 

b) Aprovar que o resultado liquido do exercício seja transferido para a conta 59 -

resultados transitados, em conformidade com o definido no ponto 2. 7.3.2, do POCAL. 

Parecer Jurídico n.º 08/JUA-MS/2019 - Audiência de interessados sobre a proposta de 
indeferimento do pedido 

Foi presente pela Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes 

Quintas, o Parecer Jurídico N.º 08/JUA·MS/2019, datado de 10 de abril de 2019, no qual foi 
aposto o Despacho de concordância do Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel 
Paixão Calixto. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o indeferimento do pedido de 

ressarcimento de danos apresentado pela requerente, nos termos do exposto no Parecer 

Jurídico n. º 081JUA-MS/2019, de 10 de abril, bem como, do Parecer Jurídico n. 0 01 / JUA-
MS/2019, de 13 de março e de toda a documentação que o compõe. 
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Autor;zação Prévia no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 
Foi presente a Informação N.0 02/GP/2019, pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, firmada em 11 de abril de 2019 pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, referente à autorização prévia 

no âmbito da Lei dos compromissos e pagamentos em atraso. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

Associação de Basquetebol do Alentejo: Cedência do Pavilhão Municipal Arq. º Rosado 
Correia - Estágio da Seleção Nacional Sub 18 Masculinos 
Foi presente o Pedido de Apoio n.0 15/VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 11 de abril de 2019 para a disponibilização do 

Pavilhão Municipal Arq.º Rosado Correia entre os dias 12 e 16 de abril de 2019, para 
realização do estágio de preparação e observação da Seleção Nacional Sub-18 masculinos 
que vai participar no Torneio Internacional Cidade de Badajoz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela 
Associação de Basquetebol do Alentejo, nos exatos termos para o fim peticionado. 

Despacho de aprovação da alteração n. 0 3 ao Plano Plurianual de Investimentos e da 

alteração n. º 3 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz relativo ao 
corrente ano económico - financeiro de 2019 
Foi presente o Despacho n.º 3/GP/CPA/2019 pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, firmado em 11 de abril de 2019 pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, referente à aprovação da 
alteração n. 0 3 ao Plano Plurianual de Investimentos e à alteração n. 0 3 ao Orçamento do 
Município de Reguengos de Monsaraz, relativo ao corrente ano económico-financeiro de 
2019. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

Atribuição de dominialidade pública do caminho rural denominado por "Caminho da 

Azeimota" sito na freguesia de Corval e concelho de Reguengos de Monsaraz 

Página 3 de 1 O 



REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

::Jlt.'.v•.•·, ·~ 

Foi presente a Proposta n.0 38/GP/2019 pela Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal,  

Élia de Fátima Janes Quintas, firmada em 11 de abril de 2019 pelo Senhor Presidente da  

Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente à atribuição de dominialidade  

pública ao caminho rural denominado por "Caminho da Azeimota", sito na freguesia de  

Corval e concelho de Reguengos de Monsaraz.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o reconhecimento e atribuição  

de dominialidade pública ao caminho rural denominado por "Caminho da Azeimota".  

Candidatura do projeto "Requalificação e Modernização das Vias Pedonais na Cidade de  

Reguengos de Monsaraz - 2. ª Fase - Avenida do Alentejo, Rotunda e Zona de Lazer"  

Foi presente a Proposta n. 0 39/GP/2019, pela Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal,  

Élia de Fátima Janes Quintas, firmada em 11 de abril de 2019 pelo Senhor Presidente da  

Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente à obra pública de "Requalificação e  

Modernização das Vias Pedonais na Cidade de Reguengos de Monsaraz - 2. ª Fase Avenida do  

Alentejo, Rotunda e Zona de Lazer,,.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, candidatar a operação "Requalificação e  

Modernização das Vias Pedonais na Cidade de Reguengos de Monsaraz - 2. ª Fase - Avenida do  
Alentejo, Rotunda e Zona de Lazer" ao Aviso de Concurso N.º ALT20-06-2019-18, no âmbito  

dos Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano, do Programa Operacional do Alentejo  

2020.  

Tolerância de ponto: segunda-feira de Páscoa  

Foi presente a Proposta n.º 40/GP/2019, pela Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal,  

Élia de Fátima Janes Quintas, firmada em 11 de abril de 2019 pelo Senhor Presidente da  

Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, atinente à tolerância de ponto, na segunda- 

feira de Páscoa.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Conceder a tolerância de ponto aos trabalhadores e colaboradores do Município de  

Reguengos de Monsaraz no dia 22 de abril de 2019 (segunda-feira de Páscoa);  

b) Que os responsáveis dos respetivos serviços providenciem no sentido de serem  

asseguradas as tarefas/funções consideradas indispensáveis.  
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Atribuição do Cartão Social do Municipe  

Foi presente a Proposta n.º 41/GP/2019, pela Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal,  

Élia de Fátima Janes Quintas, firmada em 11 de abril de 2019 pelo Senhor Presidente da  

Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, referente à atribuição do Cartão Social do  

Municipe.  
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Aprovar a atribuição e renovação do Cartão Social do Munícipe aos munícipes constantes  

na Proposta n.º 41/GP/ 2019, nos exatos termos consignados;  

b) Aprovar o indeferimento do pedido de atribuição do Cartão Social do Munícipe aos  

munícipes constantes da Proposta n.º 41 /GP/2019, nos exatos termos consignados.  

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Municipe  

Foi presente a Proposta n.0 42/GP/2019, pela senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal,  

Élia de Fátima Janes Quintas, firmada em 11 de abril de 2019 pelo Senhor Presidente da  

Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, referente à atribuição dos apoios previstos  

no Cartão Social do Municipe, 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.º 23. 0 e do n. 0 2 do art.0 24.0 
, ambos do Regulamento de Atribuição do Cartão Social  

do Munícipe, os munícipes referidos na Proposta n.º 42/GP/2019, titulares do Cartão Social  

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

Inicio do procedimento de alteração ao Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de  

Limpeza de Terrenos Privados  

Foi presente a Proposta n.º 44/GP/2019 pela Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal,  
Élia de Fátima Janes Quintas, firmada em 11 de abril de 2019 pelo Senhor Presidente da  
Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, referente ao inicio do procedimento de  

alteração ao Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos Privados.  
o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Nos termos do n. 0 1 do artigo 98. 0 do novo Código do Procedimento Administrativo,  
aprovado pelo Decreto-Lei n. º 4/2015, de 7 de janeiro, aprovar o inicio do procedimento  
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com vista à aprovação do Projeto de alteração do Regulamento Municipal de Uso do Fogo e 

de Limpeza de Terrenos Privados; 

b) Aprovar a minuta de Edital em anexo à Proposta N. 0 44/GP/2019, o qual deverá ser 

publicitado na página de internet do Município de Reguengos de Monsaraz e afixado nos 

locais de estilo. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 45/GP/2019, pela Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

Élia de Fátima Janes Quintas, firmada em 11 de abril de 2019 pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, 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. 

Direito à ocupação permanente da banca n. 0 9 do Mercado Municipal de Reguengos de 

Monsaraz 

Foi presente a Proposta n. 0 10/VMS/2019, firmada pelo Senhor Vereador da Câmara 
Municipal, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 10 de abril de 2019, referente 

ao direito à ocupação permanente da banca n. º 9 do Mercado Municipal de Reguengos de 

Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Proceder à abertura de procedimento para atribuição do direito à ocupação, com caráter 

permanente, da banca n.º 9 do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz; 

b) Fixar o fim da exploração da banca colocada a concurso para a venda de quaisquer 

produtos ou artigos que não sejam insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos, com exceção 

de peixe fresco e marisco; 

c) Aprovar a minuta do Edital de publicitação do procedimento, anexa à Proposta n. º 

1 O/VMS/2019. 

Plano Operacional Municipal do Concelho de Reguengos de Monsaraz - 2019 
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Foi presente a Proposta n.º 11 /VMS/2019, firmada pelo Senhor Vereador da Câmara  

Municipal, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 11 de abril de 2019, referente  

ao Plano Operacional Municipal.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  
a) Aprovar o Plano Operacional Municipal para o ano 2019;  

b) Submeter o Plano Operacional Municipal 2019 à aprovação da Assembleia Municipal, nos  

termos da alinea h), do n.0 1, do artigo 25. 0 e da alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos  

do Anexo 1à Lei n.º 75/ 2013, de 12 de setembro.  

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

da Ladeira, em Santo António do Baldio e sua alienação  

Foi presente a Proposta n. 0 12/VMS/2019, firmada pelo Senhor Vereador da Câmara  

Municipal, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 11 de abril de 2019, referente  

à desafetação do domínio público de parcela de terreno com a área de 68 m2 sita na Rua da  

Ladeira, em Santo António do Baldio e sua alienação.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Aprovar a desafetação da parcela de terreno com a área de 68 m2, sita em Santo António  
do Baldio, freguesia de Corval, e com as seguintes confrontações: Norte - Lia Varandas  

Sales; Nascente - António José Rijo Pito, Poente - Rua da Ladeira; Sul - espaço do domínio  

público, a inscrever na matriz predial urbana, destinada a ser alienada para efeitos de  

alinhamento do prédio urbano sito na Rua da Ladeira, em Santo António do Baldio, inscrito  

na matriz predial urbana sob o artigo 1116, freguesia de Corval, e descrito na Conservatória  

do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz sob o registo n. º 1793, pelas razões,  
designadamente, de interesse urbanístico;  

b) Alienar a parcela de terreno atrás descrita, para efeitos de alinhamento do prédio urbano  

sito na Rua da Ladeira, em Santo António do Baldio, ao Senhor António José Rijo Pito e à  
Senhora Inês Rosa dos Santos Ramalho Pita, casados entre si no regime de comunhão de  

adquiridos, pelo preço de€ 68,00 (sessenta e oito euros);  

c) Determinar aos adquirentes da citada parcela, a obrigação dos mesmos concederem o  
livre acesso aos serviços municipais, às infraestruturas públicas de saneamento existentes na  

parcela, nomeadamente à tampa para manutenção e à conduta, em caso de necessidade de  
intervenção no âmbito da sua substituição, rutura ou obstrução;  
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d) Submeter a deliberação à aprovação da Assembleia Municipal, em harmonia ao 

preceituado na alínea ccc) , do n.0 1, do artigo 33. 0 e alinea q), do n.º 1, do artigo 25.º, 

ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado no Anexo 1à Lei n. 0 75/2013, de 

12 de setembro; 

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

Gabriel Paixão Calixto, a assinar a escritura de compra e venda da parcela, em harmonia ao 

preceituado nas alíneas a) e b) do n.º 1, do artigo 35. 0 
, do Anexo 1à Lei n.0 75/2013, de 12 

de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais. 

Administração Urbanística 

Licenciamento para obras de ampliação - aprovação do projeto de Arquitetura - Processo  

administrativo n.0 21/2019  

Foi presente o processo administrativo n. º 21 /2019, de que é titular Cristiane da Silva Barros  

Muniz de Souza e Luiz Felipe Muniz de Souza.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Aprovar o projeto de arquitetura;  
b) Notificar os titulares do processo do teor da deliberação, bem como de que deveão  

apresentar os projetos das especialidades, nos prazos previstos no RJUE.  

Licenciamento para obras de edificação de pavilhão agrícola - aprovação do projeto de  

Arquitetura e Especialidades - Processo administrativo n. º 22/2019  

Foi presente o processo administrativo n. 0 2212019, de que é t itular Maria Paias Neves  

Ambrósio Solas.  

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 deliberação, bem como de que deverá requerer  

a emissão do alvará de licença de obras de construção.  

Vistorias a edifícios devolutos - Dever da conservação - Prédio sito na Rua da Fonte n.0  

53 e 55, em Telheiro, propriedade de Dália Maria dos Santos Nogueira  
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Foi presente a Informação Técnica n. 0 GTF/AMP/023/2019, de 8 de abril de 2019, pelo 
Senhor Vereador da Câmara Municipal, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, que se 

encontra arquivada no respetivo processo administrativo. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, notificar a proprietária do prédio 

vistoriado, para que proceda à execução dos trabalhos, nos prazos preconizados e nos 

termos definidos nos relatórios de vistoria anexos à Informação Técnica n.0 

GTFI AMP / 023/2019. 

Vistorias a edifícios devolutos - Dever da conservação - Prédio sito na Rua Pedro Soares 

n.º 6 , em Reguengos de Monsaraz, propriedade de Antónia do Rosário Caeiro Pimenta 

Lopes 

Foi presente a Informação Técnica n. 0 GTF/AMP/02212019, de 8 de abril de 2019, pelo 

Senhor Vereador da Câmara Municipal, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, que se 

encontra arquivada no respetivo processo administrativo. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, notificar a proprietária do prédio 

vistoriado, para que proceda à execução dos trabalhos, nos prazos preconizados e nos 

termos definidos nos relatórios de vistoria anexos à Informação Técnica n.º 

GTFI AMP /02212019. 

Vistorias a edifícios devolutos - Dever da conservação - Prédio sito à Rua da Chaminé n. º 
8 em Caridade, propriedade de Ludovina Rosado Vieira, António Rosado Vieira, João 

Rosado Vieira, Jacinto Rosa Vieira e Herdeiros de José Francisco Rosado Vieira 

Foi presente a Informação Técnica n.º GTF/AMP/024/2019, de 8 de abril de 2019, pelo 

Senhor Vereador da Câmara Municipal, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, que se 

encontra arquivada no respetivo processo administrativo. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, notificar os proprietários do prédio 

vistoriado, para que procedam à execução dos trabalhos, nos prazos preconizados e nos 
termos definidos nos relatórios de vistoria anexos à Informação Técnica n. 0 

GTF/ AMP/024/2019. 
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Vistorias a edifícios devolutos - Dever da conservação - Prédio sito à Rua Pedro Álvares 

Cabral n. º 4 em Reguengos de Monsaraz, propriedade de Ana Rita Reis, Margarida Reis e 

Orlando Ferreira Reis 

Foi presente a Informação Técnica n.º GTF/AMP/025/2019, de 8 de abril de 2019, pelo 

Senhor Vereador da Câmara Municipal, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, que se 

encontra arquivada no respetivo processo administrativo. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, notificar os proprietários do prédio 

vistoriado, para que procedam à execução dos trabalhos, nos prazos preconizados e nos 

termos definidos nos relatórios de vistoria anexos à Informação Técnica n. º 

GTF/ AMP/025/2019. 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, de 18 de abril de 2019 

.e:: e 
José Gabriel Calixto  

Presidente da Câmara Municipal  
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