
REGUENG@S 
DE MONSARAZ 

EDITAL N. 0 26/CM/2019 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO  

ORDINÁRIA DO DIA 29 DE MAIO 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 29 de maio de 2019, a seguir transcritas: 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Leitura e Aprovação de Atas de Reuniões Anteriores 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em ordem ao 

preceituado no n.º 2 do artigo 57. 0 do Anexo 1 à Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, que 

estabeleceu, entre outros, o Regime Jurídico das Autarquias Locais, efetuou a leitura de 

atas de reuniões anteriores, e colocou-as à aprovação dos membros presentes. 

A ata da reunião extraordinária ocorrida em 1O de maio de 2019 foi aprovada, por 

unanimidade, pelos membros presentes na referida reunião. 

A ata da reunião ordinária ocorrida em 15 de maio de 2019 foi aprovada, por unanimidade, 

pelos membros presentes na referida reunião. 

ORDEM DO DIA 

Hasta pública para atribuição de um espaço para prestação de serviços e dois espaços em 

conjunto para venda de café, bebidas, comida rápida, gelados, revistas, jornais e artigos 

de praia, na Praia Fluvial de Monsaraz, para época balnear de 2019 

Foram presentes pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, 

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

realizada em 15 de maio de 2019, as condições a que estava sujeita a presente hasta pública 
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para a atribuição de um espaço para prestação de serviços e de dois espaços em conjunto  

para venda de café, bebidas, comida rápida, gelados, revistas, jornais e artigos de praia, na  

Praia Fluvial de Monsaraz - Época balnear 2019, cujas normas se encontram anexas à  
Proposta n. 0 52/GP/2019 e conforme estabelecido no edital de publicitação da mesma.  

O executivo municipal deliberou, por unanimidade:  

a)Atribuir o espaço para prestação de serviços (Massagens) à senhora Sara Isabel Isqueiro  

Godinho, pela taxa minima do direito de ocupação de € 50,00 (cinquenta euros), acrescido  

de IVA à taxa legal em vigor;  

b)Atribuir os dois espaços conjuntos para venda de café, bebidas, comida rápida, gelados,  

revistas, jornais e artigos de praia, na Praia Fluvial de Monsaraz, ao senhor Paulo César  

Lopes Leitão, pela taxa de direito de ocupação de€ 4.300,00 (quatro mil e trezentos euros),  

acrescido de IVA à taxa legal em vigor.  

Sociedade Artística Reguenguense - Secção de Ginástica e Trampolins: XXVIII REGTRAMP  

e XXXII GIMNOSAR  

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 19/VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador Carlos  

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 24 de maio de 2019, para diverso apoio logistico  

e financeiro na atividade, XXVIII REGTRAMP e XXXII GIMNOSAR, a realizar nos dias 15 e 16 de  

junho de 2019, no Pavilhão Gimnodesportivo, em Reguengos de Monsaraz.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio logistico solicitado pela  

Sociedade Artística Reguenguense · Secção de Ginástica e Trampolins, nos exatos termos e  
para o fim peticionado.  

Despacho de aprovação da alteração n. º 4 ao Plano Plurianual de Investimentos e da  

alteração n.º 4 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz relativo ao  

corrente ano económico - financeiro de 2019  

Foi presente o Despacho n.º 4/GP/CPA/2019, firmado pelo Senhor Presidente da Câmara  

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 23 de maio de 2019, referente à aprovação da  

alteração n. º 4 ao Plano Plurianual de Investimentos e à alteração n. º 4 ao Orçamento do  

Município de Reguengos de Monsaraz, relativo ao corrente ano económico-financeiro de  
2019.  

O Executivo Municipal tomou conhecimento.  
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Aprovação da conta final da empreitada de "Regeneração Urbana da Praça da Liberdade 

- Edificado - 1. ªFase - Centro de Acolhimento Turístico de Reguengos de Monsaraz - Café 

Central'' 
Foi presente a Proposta n.º 54·A/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 21 de maio de 2019, atinente à aprovação da 
conta final da empreitada de "Regeneração Urbana da Praça da Liberdade - Edificado - 1.~ 
Fase - Centro de Acolhimento Turístico de Reguengos de Monsaraz - Café Central". 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a conta final da empreitada 

"Regeneração Urbana da Praça da Liberdade - Edificado - 1. ª Fase - Centro de Acolhimento 

Turistico de Reguengos de Monsaraz · Café Central". 

Reconhecimento e atribuição de dominialidade pública ao caminho rural denominado 
por "Caminho da Azeimota", sito na freguesia de Reguengos de Monsaraz 
Foi presente a Proposta n.º 55/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 23 de maio de 2019, atinente ao reconhecimento 
e atribuição de dominialidade pública ao caminho rural denominado por "Caminho da 

Azeimota", sito na freguesia de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 
a) Aprovar o reconhecimento e atribuição da dominialidade pública ao caminho rural, 
denominado por "Caminho da Azeimota", situado na freguesia de Corval e concelho de 
Reguengos de Monsaraz; 

b) Submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea q), do n. º 1, do artigo 25.º e da 
alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a afetação do referido caminho rural ao uso público. 

Pedido de isenção de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis -
Jovens Agricultores 
Foi presente a Proposta n.º 56/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 24 de maio de 2019, atinente ao pedido de 

isenção de Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis - Jovens 
Agricultores. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 
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a) Emitir, ao abrigo do disposto nos artigos 10.º, n.0 5 2, 3 e 4 e 6. 0 alinea j), todos do CIMT,  
parecer vinculativo de deferimento e reconhecimento do pedido de isenção do pagamento  

do IMT apresentado pela requerente, por se encontrarem comprovados os requisitos legais  

para o efeito;  

b) Notificar a requerente do teor da presente deliberação.  

Plano de Transportes Escolares - Ano Letivo 2019 - 2020  

Foi presente a Proposta n. º 47 /VP /2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara  

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 22 de maio de 2019, referente ao Plano de  
Transportes Escolares para o ano letivo de 2019-2020.  
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Transportes  

Escolares para o ano lectivo de 2019-2020.  

Programa Municipal "Férias Divertidas" - edição 2019  
Foi presente a Proposta n.0 48/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara  
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 23 de maio de 2019, referente ao Programa  

Municipal "Férias Divertidas" edição 2019.  
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Aprovar a proposta do Programa Municipal "Férias Divertidas" · edição 2019;  

b) Fixar a duração do Programa Municipal "Férias Divertidas" • edição 2019 para o periodo  

de 24 de junho a 30 de agosto de 2019.  

Atividades de Animação e Apoio à Familia - Ano letivo 2019/2020  
Foi presente a Proposta n.0 49/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara  

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 23 de maio de 2019, referente às Atividades de  

Animação e Apoio à Família Ano letivo 2019/2020.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Deliberar, de acordo com o n.0 2 do artigo 6.º do Regulamento Municipal para as  

Atividades de Apoio e Animação à Familia, que as atividades que funcionarão em cada  
estabelecimento de educação pré-escolar da rede pública da jurisdição do Município e que  

serão objeto de comparticipação financeira por parte dos pais e/ou encarregados de  
educação serão as seguintes:  
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i) serviço de refeição; e/ou 

ii) serviço de prolongamento de horário; 

b) Aprovar o mapa de comparticipações nas Atividades de Animação e Apoio à Família para o 
ano letivo de 2019/2020, em ordem ao preceituado n.0 1 do artigo 11 .0 do Regulamento 

Municipal para as Atividades de Animação e Apoio à Família, que se encontra anexo à 
Proposta n. 0 49/VP/2019. 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.0 50/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 23 de maio de 2019, referente à atribuição do 

Cartão Social do Municipe. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição/renovação do 
Cartão Social do Munícipe aos munícipes constantes na Proposta n. 0 50/VP/2019, nos exatos 

termos consignados. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 51/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 23 de maio 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 Municipe, nos exatos termos consignados. 

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

Processo administrativo n. º 30/2019 
Foi presente o processo administrativo n. º 30/2019, de que é titular Dimensãotur, Lda.. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade 

a) Ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal exarado na Informação 

Técnica n.º URB/NV/029 /2019, de 15 de maio de 2019, que determinou a aprovação do 

projeto de arquitetura e especialidades e efetivo licenciamento; 
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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.  

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

Processo administrativo n.0 1312019  
Foi presente o processo administrativo n.º 13/2019, de que é titular Ana Rita Rosado  

Godinho Ferro.  

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 de especialidades, nos prazos previstos no RJUE.  

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

Arquitetura e Especialidades - Processo administrativo n.º 31/2019  

Foi presente o processo administrativo n. º 31 /2019, de que é titular Maria Gabriela Leitão  

Dias Moita.  
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  
a) Aprovar o projeto de arquitetura e 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.  

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

Processo administrativo n. º 82/2018  

Foi presente o processo administrativo n. º 82/2018, de que é titular Domingos Lopes -

Cabeça de Casal da Herança de.  

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 de especialidades, nos prazos previstos no RJUE.  
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Licenciamento para obras de demolição - Processo administrativo n. º 20/2019  

Foi presente o processo administrativo n.º 20/2019, de que é titular Joaquim Inácio Ferreira  

Valadas e Outro.  
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Aprovar o licenciamento das obras de demolição;  

b) Que, no decorrer da intervenção deverão ser acauteladas todas as medidas preventivas  
que garantam a segurança da via pública e das edificações contíguas;  

e) Que, após a demolição, o terreno deverá ser limpo e mantido regularmente e  

devidamente cercado de forma a garantir a sua salubridade e a segurança do espaço público  

e dos prédios contiguos;  

d) Que quaisquer danos nos prédios contiguos, resultantes da intervenção, deverão ser  

imediatamente reparados;  
e) Que todos os entulhos resultantes deverão ser devidamente acondicionados e  

transportados a local adequado à sua recolha e tratamento;  
f) 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 demolição.  

Licenciamento para obras de ampliação - aprovação dos projetos das Especialidades -

Processo administrativo n. º 2112019  
Foi presente o processo administrativo n.º 21/2019, de que são titulares Cristiane da Silva  

Barros Muniz de Souza e Luiz Felipe Muniz de Souza.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento;  

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 ampliação - aprovação dos projetos das Especialidades -
Processo administrativo n. 0 2612019  

Foi resente o processo administrativo n.º 2612019, de que é titular Bartolomeu ft Filho,  

Construções, Lda..  
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  
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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.  

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, de 31 de maio de 2019  

' .~\O 
José Gabriel Calixto  

Presidente da Câmara Municipal  
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