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Reunião Ordinária realizada dia 11 de abril de 2018 

Ata N.º 9 

----- Presidiu esta reunião o senhor José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Encontravam-se, ainda, presentes os seguintes membros: senhores Vereadores Élia de Fátima Janes Quintas, 

Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates e Jorge Miguel Martins Berjano 

Nunes. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Secretariou a reunião o senhor Nelson Fernando Nunes Galvão. --------------------------------------------------------------------

----- No Salão Nobre dos Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, o senhor Presidente da Câmara Municipal, 

José Gabriel Paixão Calixto, declarou aberta a reunião: Eram 10 horas. ---------------------------------------------------------------- 

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 I 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 e colocou-a à aprovação dos membros presentes. ---------

----- A ata da reunião ordinária ocorrida em 28 de março de 2018 foi aprovada por unanimidade pelos membros 

presentes na referida reunião, em ordem do preceituado nos n.ºs 2 e 3 do artigo 34.º do Decreto – Lei n.º 4/2015, de 7 

de janeiro, que aprovou o novo Código do Procedimento Administrativo. --------------------------------------------------------------- 

Resumo Diário da Tesouraria 

----- O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, fez presente o Resumo Diário de 

Tesouraria n.º 67, de 10 de abril de 2018, que apresentava um “total de disponibilidades” no montante pecuniário de € 

446.431,60 (quatrocentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e um euros e sessenta cêntimos) dos quais € 

120.673, 87€ (cento e vinte mil, seiscentos e setenta e três euros e oitenta e sete cêntimos) referem-se a “operações de 

tesouraria”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

XIII Fórum Internacional de Turismo 

----- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, para informar o órgão 

executivo que, no passado dia 4 de abril do corrente ano, participou no XIII Fórum Internacional de Turismo, que 
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decorreu em Vila Nova de Gaia, promovido pelo IPDT - Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo. 

Prosseguiu a sua intervenção, o senhor Presidente da Câmara Municipal, referindo que a edição deste ano subordinou-

se ao tema “Turismo em 2018: como partilhar o sucesso do turismo”, tendo sido apresentados quatro exemplos de 

promoção turística (Torres Vedras, Vila Real, Melgaço e Reguengos de Monsaraz). Referiu, ainda, o senhor Presidente 

da Câmara Municipal, que o evento contou com a presença de especialistas nacionais e internacionais do setor do 

turismo, tendo-se foi aproveitado a oportunidade para exibir um filme com os dez valores turísticos do concelho de 

Reguengos de Monsaraz, nomeadamente a gastronomia, os vinhos e o enoturismo, a vila medieval de Monsaraz, o 

astroturismo, o Lago Alqueva, a paisagem e a natureza, as mantas de Reguengos, a história e o megalitismo, o Cante 

Alentejano e a olaria de S. Pedro do Corval. Por fim, referiu o senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel 

Paixão Calixto, que um dos grandes desafios que se colocam é estabelecimento de rotas e eventos que se apresentem 

como alternativa ou complemento à estadia nas grandes cidades. ------------------------------------------------------------------------ 

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projeto “7 Maravilhas à Mesa” 

----- Prosseguiu no uso da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, para dar 

conta do resultado da seleção do júri do projeto “7 Maravilhas à Mesa”, no qual o concelho de Reguengos de Monsaraz 

garantiu uma das sete mesas finalistas. Referiu, ainda, o senhor Presidente da Câmara Municipal, que das quarenta e 

nove concorrentes foram selecionadas por um júri composto por setenta e sete membros, do qual fez parte o senhor 

Vereador Jorge Nunes, sete mesas que irão agora passar à grande final. --------------------------------------------------------------

-----Tomou, se seguida, a palavra o senhor Vereador Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, para destacar a qualidade 

das mesas do concelho de Reguengos de Monsaraz que se apresentaram a concurso, tendo o nosso concelho sido 

aquele que mais candidaturas apresentou (sete mesas). Referiu, ainda, o senhor Vereador Jorge Nunes, que enquanto 

membro do júri, ficou bastante surpreendido com a qualidade das propostas apresentadas. -------------------------------------- 

----- De seguida, tomou, de novo, a palavra, o senhor Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, 

José Gabriel Paixão Calixto, para destacar a importância de ser definida uma eficaz estratégia de comunicação 

municipal, por forma a dar-se relevo às candidaturas apresentadas pelo concelho de Reguengos de Monsaraz, uma vez 

todas elas serem de excelente qualidade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programa “Páscoa Ativa 2018” 

----- Usou da palavra a senhora Vice – Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, para dar conta 

do fim da edição de 2018 do Programa “Páscoa Ativa”, programa que decorreu nas férias escolares da páscoa com o 
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objetivo de ocupar os tempos livres das crianças e jovens do concelho. Informou, ainda, a senhora Vice – Presidente da 

Câmara Municipal, que a edição deste ano decorreu entre os dias 26 de março e 6 de abril e contou com a participação 

de, aproximadamente, cinquenta crianças. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Tomou, de seguida, a palavra a senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates para deixar uma nota 

positiva para a edição deste ano do Programa “Páscoa Ativa”. Referiu, ainda, a senhora Vereadora Marta Prates que as 

temáticas trabalhadas eram bastante interessantes para as crianças (gastronomia, história local, música, atividade 

física, etc.), tendo tido o “feedback” do sucesso do programa. ------------------------------------------------------------------------------

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inglês e Música no Pré-Escolar 

----- Usou da palavra a senhora Vice – Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, para informar 

que com o arranque do terceiro período letivo irão iniciar-se as atividades de inglês e música em todos os jardins de 

infância do concelho. Referiu, ainda, a senhora Vice – Presidente da Câmara Municipal, que esta era uma medida há 

muito desejada por toda a comunidade educativa, acrescentando, ainda, estarem, agora, reunidas as condições para 

que no próximo ano letivo estas atividades sejam oferecidas desde o seu início. -----------------------------------------------------

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

----- Usou da palavra o senhor Vereador Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, para informar que no passado 

dia 28 de março de 2018, teve lugar a instalação da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de 

Reguengos de Monsaraz para o mandato 2017 – 2021. -------------------------------------------------------------------------------------

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Monsaraz Windsurf Festival 

----- Prosseguiu no uso da palavra o senhor Vereador Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, para informar que 

decorreu de 29 de março a 1 de abril de 2018, no Centro Náutico de Monsaraz, o Monsaraz Windsurf Festival, uma 

competição organizada pela Associação Formula Windsurfing Portugal e pelo Clube Naval de Portimão, com o apoio do 

Município de Reguengos de Monsaraz. Referiu, ainda, o senhor Vereador Carlos Miguel Singéis, que integraram o 

Windsurf Festival a primeira prova oficial do circuito de Formula Windsurfing Series 2018 e uma prova do Iberian 

Championship Raceboard 2018. Por fim, o senhor Vereador destacou o sucesso alcançado pelo evento e a sua 

capacidade mobilizadora, pois contou com mais de três dezenas de participantes oriundos de vários países. --------------- 

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Fluxo turístico do concelho de Reguengos de Monsaraz 

----- Usou da palavra o senhor Vereador Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, para destacar o acréscimo do fluxo 

turístico no concelho de Reguengos de Monsaraz no primeiro trimestre do corrente ano. Informou o senhor Vereador 

que no primeiro trimestre do ano registou-se um acréscimo global de 22, 20% do número de visitantes, o que 

correspondeu a 5.380 pessoas. Informou, ainda, o senhor Vereador Jorge Nunes que no mês de março do ano 

corrente, registou-se um acréscimo do número global de visitantes de 33% face ao mesmo período do ano anterior, e 

que a Igreja Matriz, em Monsaraz, recebeu a visita de 1435 pessoas só no mês de março. Concluiu a sua intervenção o 

senhor Vereador Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, referindo que os números apresentados são um excelente 

indicador para os meses que se avizinham e que os mesmos são resultado do bom trabalho de promoção turística do 

concelho que a autarquia tem vindo a desenvolver. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

22.ª Edição da Feira do Livro  

----- Usou da palavra o senhor Vereador Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, para informar que a 22.ª edição da Feira 

do Livro de Reguengos de Monsaraz irá decorrer de 21 a 29 de abril de 2018, no Pavilhão Multiusos do Parque de 

Feiras e Exposições. Destacou, ainda, o senhor Vereador, a importância do evento ao nível da promoção do livro e da 

leitura. Por fim, o senhor Vereador Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, deu conta da programação da 22.ª edição da 

Feira do Livro, da qual consta a apresentação de livros, espetáculos musicais, conferências, workshops e ateliers. 

Referiu, por fim, que em permanência irão estar patentes ao público várias exposições. ------------------------------------------- 

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDEM DO DIA  

Doação do Espólio Literário de José Segurado Rosado à Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz 

----- O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da Informação n.º 2/GP/2018, 

por si firmada em 06 de abril de 2018, referente à doação do espólio literário de José Segurado Rosado à Biblioteca 

Municipal de Reguengos de Monsaraz, em que o referido senhor doa ao Município de Reguengos de Monsaraz, a título 

gracioso e definitivo, sem quaisquer restrições, a plena propriedade dos livros identificados no Anexo I apenso ao Auto 

de Doação, informação cujo teor ora se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

“GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 
INFORMAÇÃO N.º 02/GP/2018 
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DOAÇÃO DO ESPÓLIO LITERÁRIO DE JOSÉ SEGURADO ROSADO À BIBLIOTECA MUNICIPAL DE REGUENGOS DE 
MONSARAZ 

 
 

Em 23 de março de 2018, foi assinado o Auto de Doação do espólio literário de José Segurado Rosado, viúvo, titular do Cartão 

de Cidadão n.º 01231320 3 zx5, emitido pela República Portuguesa, válido até 12/02/2019, contribuinte fiscal n.º 117 746 347, 

residente na Rua Correia Teles, n.º 79, 1.º Dto., em Lisboa. 

O Auto de Doação em causa determina que o senhor José Segurado Rosado doa ao Município de Reguengos de Monsaraz, a 

título gracioso e definitivo, sem quaisquer restrições, a plena propriedade dos livros identificados no Anexo I apenso ao referido 

Auto.  

Ficou também definido que o Município de Reguengos de Monsaraz terá como responsabilidade preservar e garantir a 

integridade, nas melhores condições possíveis, dos livros doados que passarão a integrar o acervo da Biblioteca Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, ficando a sua utilização disponível ao público. 

O senhor José Segurado Rosado manifestou a sua alegria pelo interesse demonstrado pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal na concretização da doação e, sublinhou também o empenhamento do Dr. Duarte Galhós, Técnico Superior 

responsável pela Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz, no mesmo sentido.” 

 

----- Outrossim, o Auto de Doação, celebrado e assinado pelos outorgantes, José Segurado Rosado e o Município de 

Reguengos de Monsaraz, representado pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, que 

se transcreve de seguida: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Doação de dois quadros pertencentes ao espólio de Demóstenes Apeles Espanca 

----- O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da Informação n.º 3/GP/2018, 

por si firmada em 06 de abril de 2018, referente à doação de dois quadros pertencentes ao espólio de Demóstenes 

Apeles Espanca, em que as proprietárias e legítimas detentoras, doam ao Município de Reguengos de Monsaraz, a 

título gracioso e definitivo, sem quaisquer restrições, a plena propriedade de dois quadros pertencentes ao espólio do 

referido senhor, sendo um deles um autorretrato (Demóstenes Espanca, 1948) e o outro um quadro de um pintor 

Reguenguense (Cameirão, 1993), informação cujo teor ora se transcreve:  ------------------------------------------------------------ 

“GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 
INFORMAÇÃO N.º 03/GP/2018 

DOAÇÃO DE DOIS QUADROS PERTENCENTES AO ESPÓLIO DE DEMÓSTENES APELES ESPANCA 

Em 06 de abril de 2018, foi assinado o Auto de Doação de bens pertencentes ao espólio de Demóstenes Apeles Espanaca, 

pintor que residiu em Reguengos de Monsaraz desde maio de 1934 até 06 de novembro de 1993 (data do seu óbito).  
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O Auto de Doação em causa determina que as senhoras Rosa dos Anjos Gonçalves Espanca, e, Maria do Anjo Gonçalvez 

Ribeiro, respetivamente viúva e sobrinha do titular do espólio, doam ao Município de Reguengos de Monsaraz, a título gracioso e 

definitivo, sem quaisquer restrições, a plena propriedade de dois quadros pertencentes ao espólio de Demóstenes Apeles 

Espanca que consistem em um autorretrato (Demóstenes espanca, 1948) e um quadro de um pintor reguenguense (Cameirão, 

1993). 

Ficou também definido que o Município de Reguengos de Monsaraz terá como responsabilidade zelar pela conservação, 

segurança e tratamento técnico dos quadros entregues à sua guarda.  

Os quadros doados destinar-se-ão a exposições organizadas pelo Município de Reguengos de Monsaraz, designadamente no 

âmbito de homenagens a pintores e/ou artistas reguenguenses, e a sua utilização restringir-se-á ao âmbito cultural, e 

estritamente não comercial ou lucrativo. 

Para o Município de Reguengos de Monsaraz a cultura é e continuará a ser uma prioridade, ficando assumido, no momento da 

assinatura do Auto de Doação o investimento futuro no restauro dos quadros doados.” 

 ----- Relativamente a este assunto foi celebrado um Auto de Doação assinado pelas outorgantes, Rosa dos Anjos 

Gonçalves Espanca e Maria do Anjo Gonçalves Ribeiro, viúva e sobrinha de Demóstenes Apeles Espanca, 

respetivamente, e o Município de Reguengos de Monsaraz, na pessoa do Senhor Presidente, José Gabriel Paixão 

Calixto, cujo teor ora se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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----- O Executivo Municipal tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

TVR – Trial Voz de Reguengos de Monsaraz: Prova do Campeonato de Portugal de Trial 4x4 

----- O senhor Vereador Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis deu conta do Pedido de Apoio n.º 

16/VMS/2018, por si firmado, em 05 de abril de 2018, referente ao apoio formulado pelo TVR – Trial Voz de Reguengos 

de Monsaraz, no âmbito do Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, para a Prova do Campeonato de 

Portugal de Trial 4x4, a realizar nos próximos dias 14 e 15 de abril de 2018. ---------------------------------------------------------- 

----- Prosseguiu no uso da palavra o senhor Vereador Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, para referir ser a 

primeira vez que se realiza uma prova do Campeonato de Portugal da modalidade a sul do Tejo. ------------------------------

-- De seguida, tomou a palavra a senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates para questionar se há alguma 

estimativa do valor em que se traduzirá o apoio logístico do Município para a organização do evento. -------------------------

----- Usou da palavra o senhor Vereador Carlos Miguel da Silva Correira Tavares Singéis para informar que o apoio a 

conceder ainda não está totalmente determinado, nem estimado, uma vez que os apoios agora solicitados pela 
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associação terão de ser apreciados e ajustados às possibilidades da autarquia e às reais necessidades das 

intervenções a efetuar. Referiu, ainda, o senhor Vereador Carlos Miguel Singéis, que como estamos na presença de um 

evento novo, ainda se torna mais difícil aferir quer para o Município, quer para a associação organizadora, da total 

adequação do pedido às reais necessidades da prova. Por fim, o senhor Vereador esclareceu que não se irá contruir 

qualquer pista, sendo esta determinada pelas condicionantes naturais existentes, consistindo numa mera demarcação 

do terreno com fitas, não implicando quaisquer novas construções de estradas. As únicas movimentações que serão 

efetuadas será a colocação de pedras e troncos no percurso. ------------------------------------------------------------------------------

-----Tomou, de seguida, a palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, para referir 

que, por norma, as associações solicitam tudo o que acham ser necessário, havendo depois um trabalho dos serviços 

municipais com vista a otimizar esses pedidos e adequá-los às reais necessidades da organização e às possibilidades 

da autarquia. O senhor Presidente da Câmara deu como exemplo o pedido de outdoors efetuado pela associação que 

não se irá traduzir na colocação de novos estruturas, mas na utilização das já existentes e que se encontrem livres. ----- 

----- Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 

o apoio solicitado pelo TVR – Trial Voz de Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos aprovados e para o fim ora 

peticionado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sociedade Harmonia Sanmarquense – Festa em Honra do Padroeiro São Marcos 

----- O senhor Vereador Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, deu conta do Pedido de Apoio n.º 11/VJN/2018, por si 

firmado em 04 de abril de 2018, atinente ao pedido de apoio formulado pela Sociedade Harmonia Sanmarquense, no 

âmbito do Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, para a cedência de diverso apoio material e logístico, 

para a realização da Festa em Honra do Padroeiro São Marcos, a realizar em S. Marcos do Campo, de 20 a 25 de abril 

de 2018. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar 

o apoio solicitado pela Sociedade Harmonia Sanmarquense, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado.  

Sociedade Artística Reguenguense – Espetáculo Flamenco e Sevilhanas 

----- O senhor Vereador Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, deu conta do Pedido de Apoio n.º 12/VJN/2018, por si 

firmado em 04 de abril de 2018, atinente ao pedido de apoio formulado pela Sociedade Artística Reguenguense, no 

âmbito do Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, para a cedência do Pavilhão Degebe do Parque de 

Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, bem como, de diverso apoio material e logístico, para realização do 

Espetáculo de Flamenco e Sevilhanas, realizado no dia 7 de abril de 2018. -----------------------------------------------------------

----- Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o 
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despacho do senhor Vereador Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, datado 4 de abril de 2018, pelo qual foi aprovado o 

apoio formulado pela Sociedade Artística Reguenguense, para cedência do Pavilhão Degebe do Parque de Feiras e 

Exposições de Reguengos de Monsaraz, bem como, diverso apoio material e logístico, nos exatos termos aprovados e 

para o fim peticionado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Exercício de Advocacia em exclusivo e em subordinação para o Município de Reguengos de Monsaraz e 
assunção do pagamento de despesas inerentes 

----- O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da Proposta n.º 24/GP/2018, por 

si firmada em 05 de abril de 2018, referente à intenção do Município de Reguengos de Monsaraz em mandatar a 

trabalhadora em funções públicas por tempo indeterminado, Marta de Jesus Rosado Santos, como advogada do 

Município de Reguengos de Monsaraz, nos processos que exijam a constituição de advogado, representando o 

Município junto dos Tribunais Judiciais e Administrativos, dos Serviços de Finanças, das Conservatórias do Registo 

Predial e Comercial, dos Cartórios Notariais e de outros serviços públicos, cujo teor ora se transcreve: ----------------------- 

 

“GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

PROPOSTA N.º24/GP/2018 

EXERCÍCIO DE ADVOCACIA EM EXCLUSIVO E EM SUBORDINAÇÃO PARA O MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE 

MONSARAZ E ASSUNÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS INERENTES 

 

Considerando:  

 Que é intenção do Município de Reguengos de Monsaraz mandatar a trabalhadora em funções públicas por tempo 

indeterminado, Marta de Jesus Rosado Santos, como advogada do Município de Reguengos de Monsaraz, nos processos que 

exijam a constituição de advogado, representando o Município junto dos Tribunais Judiciais e Administrativos, dos Serviços de 

Finanças, das Conservatórias do Registo Predial e Comercial, dos Cartórios Notariais e de outros serviços públicos; 

 Que a trabalhadora em funções públicas por tempo indeterminado em apreço não detém, atualmente, quaisquer funções, 

atividades ou cargos incompatíveis com o exercício da advocacia, podendo requerer o levantamento da suspensão da sua 

inscrição como advogada; 

 Que, em harmonia às disposições conjugadas da alínea i), do n.º 1 e do n.º 3, ambos do artigo 82.º, do Estatuto da Ordem dos 

Advogados, aprovado pela Lei n.º 145/2015, de 09 de setembro, é permitido aos trabalhadores em funções públicas o exercício 

da advocacia quando seja prestado em regime de subordinação e exclusividade, ao serviço da entidade para a qual presta tais 

funções; 

 Que, pelo exercício da advocacia para o Município, a trabalhadora em funções públicas não poderá auferir quaisquer 

remunerações pelos serviços prestados; 

 Que é condição essencial e obrigatória para o exercício da advocacia, a inscrição na Ordem dos Advogados, com o inerente 

pagamento das quotas; outrossim, é obrigatória a inscrição do advogado como beneficiário na Caixa de Previdência dos 

Advogados e Solicitadores, sendo devidas contribuições enquanto se mantiver a inscrição como advogado, de acordo com o 
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disposto nos artigos 29.º, n.º 1, 79.º, 80.º e 81.º, todos do Novo Regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e 

Solicitadores, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 119/2015, de 29 de junho; 

 O teor do parecer jurídico emitido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-A), 

notificado ao Município em 12/03/2014, que prevê a assunção do pagamento da contribuição em apreço por parte do Município; 

 

Somos a propor ao Executivo Municipal: 

a) A aprovação da assunção do pagamento da quota de inscrição na Ordem dos Advogados da trabalhadora em funções públicas 

por tempo indeterminado, Marta de Jesus Rosado Santos e da taxa a suportar pelo levantamento da suspensão da sua inscrição, 

sendo do interesse do Município mandatar a trabalhadora como advogada do Município de Reguengos de Monsaraz, em regime 

de subordinação e exclusividade; 

b) A aprovação da assunção do pagamento da contribuição obrigatória para a Caixa de Previdência dos Advogados e 

Solicitadores, da trabalhadora em funções públicas, Marta de Jesus Rosado Santos, como advogada do Município de Reguengos 

de Monsaraz, em regime de subordinação e exclusividade para o Município de Reguengos de Monsaraz, mediante reembolso 

posterior de tais despesas, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com a redação da Lei n.º 60-

A/2005, de 30 de dezembro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL, através, por 

exemplo, da rúbrica de despesas correntes, Capítulo 01 «Pessoal», grupo 03 «Suplementos de remunerações, artigo 08 «Outros 

Suplementos»; 

c) Que seja determinado à Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico do Município de Reguengos de 

Monsaraz, a adoção dos legais procedimentos e atos administrativos, materiais e financeiros inerentes à cabal e integral 

execução da deliberação que recair sob a presente proposta.” 

 

----- Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ------------

----- a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 24/GP/2018; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- b) Aprovar a assunção do pagamento da quota de inscrição na Ordem dos Advogados da trabalhadora em funções 

públicas por tempo indeterminado Marta de Jesus Rosado Santos e da taxa a suportar pelo levantamento da suspensão 

da sua inscrição, sendo do interesse do Município mandatar a trabalhadora como advogada do Município de 

Reguengos de Monsaraz, em regime de subordinação e exclusividade; ----------------------------------------------------------------

----- c) Aprovar a assunção do pagamento da contribuição obrigatória para a Caixa de Previdência dos Advogados e 

Solicitadores da trabalhadora em funções públicas Marta de Jesus Rosado Santos, como advogada do Município de 

Reguengos de Monsaraz, em regime de subordinação e exclusividade, mediante reembolso posterior de tais despesas, 

ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, com a redação da Lei n.º 60-A/2005, de 30 de 

dezembro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais – POCAL, através, por exemplo, da 

rúbrica de despesas correntes, Capítulo 01 «Pessoal», grupo 03 «Suplementos de remunerações, artigo 08 «Outros 

Suplementos»; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- d) Determinar à Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico do Município de Reguengos de 
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Monsaraz, a adoção dos legais procedimentos e atos administrativos, materiais e financeiros inerentes à cabal e 

integral execução da presente deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Documentos de Prestação de Contas de 2017 

----- O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da Proposta n.º 25/GP/2018, por 

si firmada em 06 de abril de 2018, referente à apreciação, discussão e aprovação dos Documentos de Prestação de 

Contas deste Município de Reguengos de Monsaraz, relativos ao exercício económico de 2017; proposta que ora se 

transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

“GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

PROPOSTA N.º 25/GP/2018 

DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017  

 

Em ordem ao preceituado no n.º 1, do artigo 76.º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais 

(RFALEI), aprovada pela Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, atentas as regras e os procedimentos contabilísticos definidos pelo 

Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e nos 

termos conjugados do preceituado na alínea i), do n.º 1, do artigo 33.º e na alínea l), do n.º 2, do artigo 25.º, ambos do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, apresentam-se e submetem-se à 

apreciação e deliberação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz os Documentos de 

Prestação de Contas atinentes ao exercício económico-financeiro de 2017; a serem remetidos ao julgamento do Tribunal de 

Contas até dia 30 de Abril, próximo; organizados e documentados de acordo com a Resolução n.º 4/2001 – 2.ª Secção, de 12 de 

Julho, (com a alterações previstas na Resoluções n.º 26/2013, de 21 de novembro, n.º 3/2016 de 18 de Janeiro e n.º 1/2018 de 

25 de Janeiro) do Tribunal de Contas, que aprovou as “instruções para a organização e documentação das contas das autarquias 

locais e entidades equiparadas abrangidas pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL).” 

Mais somos a propor, em ordem ao definido no Balanço e na Demonstração de Resultados, e de acordo com o determinado no 

ponto 2.7.3, do POCAL, que: 

O resultado líquido do exercício seja transferido para a conta 59 – resultados transitados, em conformidade com o definido no 

ponto 2.7.3.2, do POCAL.” 

----- Deu, ainda, o senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, conta dos documentos de 

prestação de contas atinentes ao exercício económico – financeiro do ano de 2017, que constam em anexo à presente 

ata aqui se dão por integralmente reproduzidos para todos os legais efeitos. ----------------------------------------------------------  

----- Prosseguiu no uso da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, para 

destacar o equilíbrio existente entre as despesas correntes e as receita correntes e entre as despesas de capital e as 

receitas de capital, a redução significativa do prazo médio de pagamentos registada no final do exercício de 2017 e o 

valor do endividamento municipal, que é, em muito, resultado do registo nas contas da autarquia, em 2006, de cerca de 
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cinco milhões de euros de dívida.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Tomou, de seguida, a palavra a senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, para manifestar a sua 

admiração pela existência de cinco milhões de euros que não se encontravam refletidos na contabilidade da autarquia e 

para questionar a razão para tal ter acontecido. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, para referir que essa era a 

realidade da autarquia e que logo em 2006 registou-se, de imediato, esses cerca de cinco milhões de euros de dívida 

na contabilidade do município. Prosseguiu o senhor Presidente da Câmara Municipal, referindo que esse valor tinha a 

ver, essencialmente, com dívidas à CGA e à ADSE, com algumas faturas que ainda não se encontravam contabilizadas 

porque ainda não tinham sido aceites, e com um processo penoso com o ciclo urbano da água. Concluiu o senhor 

Presidente da Câmara Municipal por frisar que o grande desafio da autarquia é conseguir tratar o passado sem 

hipotecar o futuro das gerações vindouras. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Tomou, em seguida, a palavra a senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, para referir que recebera a 

documentação da prestação de contas na passada sexta-feira, não a tendo conseguido analisar com a devida 

profundidade e atenção, face à sua complexidade e volume. Solicitou, por fim, a senhora Vereadora Marta Prates, que 

quando existirem documentos com esta complexidade os mesmos possam ser enviados com uma maior antecedência. 

----- De seguida, usou da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, para 

manifestar  a sua compreensão com as dificuldades sentidas pela senhora Vereadora Marta Prates na análise dos 

documentos, frisando, no entanto, não ser fácil para os serviços técnicos do município disponibilizar a documentação 

com maior antecedência, pois trata-se de um processo que envolve recolha de informação junto de todos os serviços 

municipais. Deixou, por fim, o senhor Presidente da Câmara Municipal, o compromisso para que sempre que se mostre 

possível disponibilizar os documentos com maior antecedência o mesmo seja efetuado. ------------------------------------------ 

----- Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, 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 de abstenção da senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates: --------------------------------------------------------

----- a) Aprovar os Documentos de Prestação de Contas do exercício económico de 2017; ----------------------------------------

----- b) Submeter os aludidos documentos à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do 

preceituado na alínea l) do n.º 2, do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -------------------------------

----- c) Determinar à Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico a adoção dos legais procedimentos e 

atos administrativos e materiais indispensáveis à execução da presente deliberação. ---------------------------------------------- 
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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 de prédio rústico denominado por “Gavis”, sito 

na freguesia de Corval 

----- O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta do conteúdo integral da 

Proposta n.º 26/GP/2018, por si firmada em 06 de abril de 2018, referente à emissão de parecer para a constituição do 

regime de compropriedade do prédio rústico denominado por “Gavis”, sito na freguesia de Corval, do concelho de 

Reguengos de Monsaraz, cujo teor ora se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

“GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

PROPOSTA N.º 26/GP/2018 

 

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 DE PRÉDIO RÚSTICO 

DENOMINADOS POR, “GAVIS”, SITO NA FREGUESIA DE CORVAL 

 

Considerando que, 

- Em 03 de abril de 2018, o senhor João Manuel da Silva Serra, divorciado, residente na Horta do Tostão, em São Pedro do 

Corval, freguesia de Corval e concelho de Reguengos de Monsaraz, titular do Cartão de Cidadão n.º 05661530 2 zy5, emitido 

pela República Portuguesa, válido até 20/04/2022 e contribuinte fiscal n.º 141 202 580, apresentou, no Balcão Único do 

Município de Reguengos de Monsaraz, um Requerimento com entrada no Sistema de Gestão Documental desta Edilidade, sob o 

registo n.º E/2000/2018, a solicitar a emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade, que decorrerá da venda do 

prédio rústico denominado por “Gavis”, sito na freguesia de Corval e concelho de Reguengos de Monsaraz, inscrito na matriz 

predial sob o artigo 236, da secção 001, da referida freguesia, e descrito na Conservatória do Registo Predial de Reguengos de 

Monsaraz sob o n.º 4/19841108, no âmbito do n.º 1, do artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, alterada pela Lei n.º 

64/2003, de 23 de agosto; 

- Relativamente à venda, o prédio em apreço, vai ser detido em compropriedade entre Frederico Hermann Barbosa Maia, 

solteiro, maior, de nacionalidade brasileira, titular do Título de Residência n.º 4V227V345, emitido pela Delegação de Setúbal do 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, contribuinte fiscal n.º 280 336 888, residente na Rua Damião de Góis, n.º 74, 2.º Esquerdo, 

União das Freguesias de Laranjeiro e Feijó, em Almada; Yan Orun Teixeira Maia, solteiro, maior, de nacionalidade brasileira, 

titular do Passaporte n.º FL077188, emitido pela República Federativa do Brasil, válido até 01/10/2019, contribuinte fiscal n.º 294 

672 079, residente na Rua Tocantins, n.º 91, AP 32, Gonzaga, Santos, São Paulo, Brasil; e, Guaíra Celi Maia, solteira, maior, de 

nacionalidade brasileira, titular do Passaporte n.º FL348490, válido até 10/11/2019, contribuinte fiscal n.º 293 550 611, residente 

na Rua Tocantins, n.º 91, AP 32, Gonzaga, Santos, São Paulo, Brasil; 

- O negócio jurídico em causa não visa, nem dele resulta, o parcelamento físico em violação ao regime legal dos loteamentos 

urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não urbana; 

- Nos termos do n.º 1, do artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, alterada pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, a 

celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de 
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compropriedade ou a ampliação do número de compartes de prédios rústicos carece de parecer favorável da câmara municipal 

do local da situação dos prédios”; 

Somos a propor ao Executivo Municipal: 

a) Que nos termos e para os efeitos previstos no artigo 54.º, n.º 1, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, alterada pela Lei n.º 

64/2003, de 23 de agosto, seja emitido parecer favorável à constituição do regime de compropriedade que decorrerá da venda 

por parte de João Manuel da Silva Serra, divorciado, do prédio rústico denominado por “Gavis”, sito na freguesia de Corval e 

concelho de Reguengos de Monsaraz, inscrito na matriz predial sob o artigo 236, da secção 001, da referida freguesia, e descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz sob o n.º 4/19841108, aos senhores Frederico Hermann 

Barbosa Maia, Yan Orun Teixeira Maia, e Guaíra Celi Maia, na proporção de 1/3 (um terço) para cada um; 

b) Que seja determinado ao Gabinete Jurídico e de Auditoria do Município de Reguengos de Monsaraz, a adoção dos legais 

procedimentos e atos administrativos, materiais e financeiros inerentes à cabal e integral execução da deliberação que recair sob 

a presente proposta.” 

 

----- Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ------------

----- a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 26/GP/2018; -------------------------------------------------------------------------------

----- b) Emitir parecer favorável à constituição do regime de compropriedade que decorrerá da venda por parte de João 

Manuel da Silva Serra, divorciado, do prédio rústico denominado por “Gavis”, sito na freguesia de Corval e concelho de 

Reguengos de Monsaraz, inscrito na matriz predial sob o artigo 236, da secção 001, da referida freguesia, e descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz sob o n.º 4/19841108, aos senhores Frederico Hermann 

Barbosa Maia, Yan Orun Teixeira Maia, e Guaíra Celi Maia, na proporção de 1/3 (um terço) para cada um; -------------------

----- c) Determinar ao Gabinete Jurídico e de Auditoria do Município de Reguengos de Monsaraz, a adoção dos legais 

procedimentos e atos administrativos, materiais e financeiros inerentes à cabal e integral execução da presente 

deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Autorização Prévia no âmbito da lei dos compromissos e pagamentos em atraso 

----- O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta do conteúdo integral da 

Proposta n.º 27/GP/2018, por si firmada em 06 de abril de 2018, referente à autorização prévia no âmbito da Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em atraso, cujo teor ora se transcreve: ---------------------------------------------------------------- 

 

 

“GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

 

PROPOSTA N.º 27/GP/2018 

 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO 

 

Considerando que: 
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- a alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção de compromissos 

e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma 

jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, contratos de locação, acordos de cooperação técnica 

e financeira com os municípios e parcerias público- privadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a 

autorização prévia da Assembleia Municipal. 

- que o art. 11º do Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho, veio regulamentar a citada lei dos compromissos, nos termos do art. 

14º, estabelecendo que a referida autorização prévia para a assunção de compromissos plurianuais poderá ser dada quando da 

aprovação dos documentos previsionais; 

- tendo sido aprovado na sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada em 28 de novembro de 2017 despacho em 

conformidade, que obriga que em todas as sessões ordinárias da referida Assembleia deverá ser presente uma informação na 

qual constem os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da referida autorização prévia genérica. 

 

Termos em que somos a informar o Executivo Municipal: 

- No período transcorrido entre a última sessão ordinária da Assembleia Municipal e aquela que está agendada ocorreram os 

seguintes compromissos plurianuais: 

- Procedimento 04/CPV/APV/2018 – Contratação de um Licenciado em Educação Básica, em regime de tarefa, para prestação 

de serviços no âmbito do projeto + Sucesso, por um período de 36 meses, no montante de €27.000,00 (Vinte e sete mil euros), 

acrescidos de Iva à taxa legal em vigor à data da respetiva liquidação. 

- Procedimento 05/CPV/APV/2018 – Contratação de um Licenciado em Teatro, em regime de tarefa, para prestação de serviços 

no âmbito do projeto + Sucesso, por um período de 36 meses, no montante de €27.000,00 (Vinte e sete mil euros), acrescidos de 

Iva à taxa legal em vigor à data da respetiva liquidação. 

- Procedimento 06/CPV/APV/2018 – Contratação de um Licenciado em Psicologia, em regime de tarefa, para prestação de 

serviços no âmbito do projeto + Sucesso, por um período de 36 meses, no montante de €54.000,00 (cinquenta e quatro mil 

euros), isento de IVA de acordo com o artigo 9º do CIVA. 

- Procedimento 07/CPV/APV/2018 – Contratação de um Licenciado em Serviço Social, em regime de tarefa, para prestação de 

serviços no âmbito do projeto + Sucesso, por um período de 36 meses, no montante de €54.000,00 (cinquenta e quatro mil 

euros), acrescidos de Iva à taxa legal em vigor à data da respetiva liquidação. 

- Procedimento n.º 01 ABS/CPV/AOP-18 – “Aquisição de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança e Saúde para a 

Empreitada de Requalificação dos Baluartes Fortificados em Monsaraz – Projeto de Consolidação das Muralhas de Monsaraz e 

Reabilitação do Caminho da Barbacã”, no montante de € 66.450,00, acrescido de IVA á taxa legal em vigor à data da respetiva 

liquidação. 

- Procedimento n.º 03 EOP/CPN/AOP-18 – “Regeneração Urbana da Praça da Liberdade – Edificado – 1ª Fase – Centro de 

Acolhimento Turístico de Reguengos de Monsaraz – Café Central”, no montante de € 190.393,41, acrescido de IVA á taxa legal 

em vigor à data da respetiva liquidação.” 

 

----- Tomou a palavra a senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, para questionar se o projeto “+ 

Sucesso” já se iniciara. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Usou da palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, para informar que o 

projeto irá iniciar-se no próximo dia 18 de abril do corrente ano de 2018. --------------------------------------------------------------- 
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----- De seguida, tomou a palavra a senhora Vice – Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, que 

informou da realização de uma reunião técnica entre a senhora coordenadora do projeto e os técnicos que lhe estão 

afetos com vista à preparação do arranque das atividades. --------------------------------------------------------------------------------- 

----- Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ------------

----- a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 27/GP/2018; ------------------------------------------------------------------------------ 

----- b) Em consonância, aprovar a assunção dos compromissos plurianuais já arrogados e com efeitos produzidos no 

período transcorrido entre a sessão da Assembleia Municipal de 28 de fevereiro, último, e a agendada para o corrente 

mês de abril; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- c) Aprovar a remessa do processo à Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 

8/2012, de 21 de fevereiro, para autorização da assunção dos compromissos plurianuais em apreço. ------------------------- 

Atribuição de Apoios às Associações de Natureza Social – Ano de 2018 

----- A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, deu conta da Proposta n.º 

29/VP/2018, por si firmada, em 04 de abril de 2018, referente à atribuição de Apoios às Associações de Natureza Social 

– Ano de 2018, proposta cujo teor ora se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

“GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA 
 

PROPOSTA N.º 29/VP/2018 
 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ÀS ASSOCIAÇÕES DE NATUREZA SOCIAL  
ANO 2018 

 
Considerando: 

 As associações de carácter cultural, recreativo e social assumem um papel fulcral na dinamização do concelho de 

Reguengos de Monsaraz, sendo um fator indispensável no fomento do conhecimento, das crenças, da arte, da moral, da lei, dos 

costumes e de todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade; 

 Que é intenção do Município desenvolver um relacionamento produtivo com agentes locais, de forma a promover o seu 

potencial e apoiar as suas vocações, no sentido de se conseguir uma base sólida e empreendedora, que se afirme como 

contributo eficaz para o progresso do concelho e para a melhoria da qualidade de vida das populações; 

 O novo quadro regulamentar instituído pelo regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Reguengos de 

Monsaraz, aprovado pela Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de 28 de Fevereiro de 2011, o qual entrou em vigor no 

dia 30 de Março de 2011; 

 Os critérios de Apoio ao Associativismo Social 2018 definidos pela proposta nº 03/VP/2018 aprovado na reunião ordinária do 

dia 31 de janeiro de 2018;  

 O disposto nas alíneas o) e u) do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
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Termos em que somos a propor ao Executivo Municipal: 

 A aprovação da atribuição dos subsídios para o ano de 2018 às associações de natureza social nos seguintes termos: 

a) Gota – União de dadores de Sangue de Corval – Alentejo – 1.000 € (mil euros) 

- Associação de dadores benévolos de sangue – 500 € (quinhentos euros); 

- Mais de 10 recolhas de sangue 2017 – 500 € (quinhentos euros). 

 

b) Núcleo de Reguengos de Monsaraz da Liga dos Combatentes - 750 € (setecentos e cinquenta euros)  

- Associação de cariz social – 500 € (quinhentos euros); 

- Atividades com famílias – 250 € (duzentos e cinquenta euros). 

 

c) MOVIREG – Associação de Voluntariado em Movimento de Reguengos de Monsaraz – 1.250 € (mil duzentos e 

cinquenta euros)  

- Associação de cariz social – 500 € (quinhentos euros); 

- Atividades com famílias – 250 € (duzentos e cinquenta euros); 

- Atividades com idosos – 250 € (duzentos e cinquenta euros); 

- Atividades com cidadãos portadores de deficiência – 250 € (duzentos e cinquenta euros). 

 

d) Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Reguengos de Monsaraz – 750 € (setecentos e cinquenta euros)  

- Associação de cariz social – 500 € (quinhentos euros); 

- Atividades com idosos – 250 € (duzentos e cinquenta euros). 

 

e) Associação de Pais e Encarregados de educação do AERM – 750 € (setecentos e cinquenta euros)  

- Associação de cariz social – 500 € (quinhentos euros); 

- Atividades com crianças e jovens – 250 € (duzentos e cinquenta euros); 

 Determinar à Unidade Orgânica de 3º Grau Sociocultural e Desportiva, nomeadamente ao Serviço de Ação Social, a 

aplicação dos critérios, que ora se aprovam, na atribuição dos subsídios às associações de natureza cultural, recreativa e social.”  

 

----- Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto o Executivo Municipal deliberou, por 

unanimidade, nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: ----------------
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----- a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 29/VP/2017; -------------------------------------------------------------------------------

----- b) Em consonância, aprovar a atribuição dos subsídios às associações de natureza social, para o corrente ano de 

2018, nos exatos termos propostos quer quanto aos seus valores, quer quanto à sua distribuição; -----------------------------

----- c) Determinar à Unidade Orgânica de 3.º Grau Sociocultural e Desportiva, nomeadamente ao Serviço de Ação 

Social e à subunidade orgânica de Contabilidade e Património a adoção dos necessários procedimentos 

administrativos, materiais e financeiros indispensáveis à cabal e integral execução da presente deliberação. ---------------- 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

----- A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, deu conta da Proposta n.º 

30/VP/2018, por si firmada, em 04 de abril de 2018, referente à atribuição do Cartão Social do Munícipe; proposta cujo 

teor ora se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA 

 

PROPOSTA N.º 30/VP/2018 

 

ATRIBUIÇÃO DO CARTÃO SOCIAL DO MUNICÍPE 

 

Considerando, 

-Que o Cartão Social destina-se a apoiar a população sénior, bem como os portadores de deficiência ou reformados por invalidez 

e os agregados familiares em situação de carência socioeconómica; 

- Que, nos termos do disposto no n.º 1, do art. 5.º do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Munícipe, podem ser 

beneficiários do Cartão Social do Munícipe, os cidadãos que residam no concelho de Reguengos de Monsaraz há, pelo menos 2 

anos e que se enquadrem numa ou mais situações: 

a) ter idade igual ou superior a 65 anos; 

b) ter deficiência ou incapacidade igual ou superior a 60%; 

c) ser reformado(a) por invalidez; 

d) pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica. 

- Que as pessoas indicadas nas alíneas a), b), e c), do n.º 1 do art.º 5.º do citado Regulamento, terão que estar cumulativamente 

em situação de carência socioeconómica (n.º 2, do art.º 5.º); 

- Que foram apresentados no Serviço de Ação Social, 8 (oito) requerimentos a solicitar a atribuição do Cartão Social e 

documentos necessários à análise das candidaturas, pelos seguintes munícipes: 

1. Maria Alexandra Borrego Lavado; 

2. Marta da Conceição Oliveira; 

3. Joaquim José Pereira Oliveira; 

4. Alexandre Miguel da Conceição Oliveira; 

5. Margarida Isabel da Conceição Oliveira; 
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6. Paulo Jorge Guerra Rosado; 

7. Vânia Cristina Ramalho da Silva; 

8. Matilde da Silva Rosado. 

 

- Que o Serviço de Ação Social apreciou as candidaturas apresentadas para obtenção do Cartão Social do Munícipe, procedendo 

à organização e análise dos respetivos processos. 

 

Somos a propor ao Executivo Municipal: 

a) Nos termos do disposto no art.º 5.º e no art.º 13.º do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Munícipe, a atribuição do 

Cartão Social, pelos fundamentos seguintes, aos seguintes munícipes: 

 

1. Maria Alexandra Borrego Lavado - por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

2. Marta da Conceição Oliveira - por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

3. Joaquim José Pereira Oliveira - por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

4. Alexandre Miguel da Conceição Oliveira - por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica 

5. Margarida Isabel da Conceição Oliveira - por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

6. Paulo Jorge Guerra Rosado - por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica; 

7. Vânia Cristina Ramalho da Silva - por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica 

8. Matilde da Silva Rosado - por pertencer a agregado familiar em situação de carência socioeconómica. 

 

b) Que seja determinado ao Serviço de Ação Social, do Município de Reguengos de Monsaraz, a adoção dos legais 

procedimentos e atos administrativos, materiais e financeiros inerentes à cabal e integral execução da deliberação que recair sob 

a presente proposta.” 

 

----- Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ------------

----- a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 30/VP/2018; -------------------------------------------------------------------------------

----- b) Em consonância, aprovar a atribuição/renovação do Cartão Social do Munícipe aos munícipes constantes da 

referida proposta, nos exatos termos consignados; --------------------------------------------------------------------------------------------

----- c) Determinar ao Serviço de Ação Social do Município de Reguengos de Monsaraz a adoção dos legais 

procedimentos e atos administrativos, financeiros e materiais indispensáveis à execução da presente deliberação. ------- 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 

----- A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, deu conta da Proposta n.º 

31/VP/2018, por si firmada, em 04 de abril de 2018, referente à atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do 

Munícipe, nomeadamente na medida Ocupação Temporária de Tempos Livres; proposta cujo teor ora se transcreve: ---- 
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“GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA 
 

PROPOSTA N.º 31/VP/2018 
 

ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS PREVISTOS NO CARTÃO SOCIAL DO MUNICÍPE 
 
 

Considerando, 

-Que o Cartão Social destina-se a apoiar a população sénior, bem como os portadores de deficiência ou reformados por invalidez 

e os agregados familiares em situação de carência socioeconómica; 

- Que os titulares do Cartão Social do Munícipe podem ter benefícios através de uma bolsa de ocupação temporária; 

- Que a ocupação temporária tem como objetivo a ocupação dos beneficiários do Cartão Social do Munícipe na realização de 

atividades de interesse municipal, mediante a contrapartida de uma bolsa; 

- Que só poderão ter acesso à bolsa de ocupação temporária os possuidores do Cartão Social do Munícipe, desde que não 

sejam abrangidos por outros regimes ou medidas de apoio social e, apenas uma pessoa por agregado; 

- Que a medida de ocupação em atividades de interesse municipal tem uma duração mínima de um mês e uma duração máxima 

de seis meses; 

- Que os beneficiários do Cartão Social do Munícipe poderão ser integrados em diversas áreas de atuação da competência do 

Município, tais como: Património e Cultura, designadamente, eventos organizados e/ou apoiados pelo Município; Desporto; 

Saúde; Ação Social; Ambiente e Proteção Civil; Apoio a Idosos e Crianças; Manutenção de equipamentos e espaços públicos e 

Outras áreas de reconhecido interesse municipal; 

- Que para o ano de 2018, foi determinado nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 27.º do Regulamento de Atribuição do 

Cartão Social do Munícipe, a fixação do valor do IAS, como montante global da bolsa de ocupação de tempos livres, num 

máximo de 40 beneficiários por ano; 

 

Somos a propor ao Executivo Municipal:  

a) Integrar, nos termos do disposto do n.º 1, do art.º 23.º do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Munícipe, os 

seguintes munícipes na medida Ocupação Temporária de Tempos Livres, pelo período de seis (6) meses: 

1. Paula Cristina Aleixo Soeiro; 

2. Liane Sofia Martins Moleiro.  

 

b) Que seja determinado ao Serviço de Ação Social, à Divisão de Administração Geral e à Divisão Financeira do Município de 

Reguengos de Monsaraz, a adoção dos legais procedimentos e atos administrativos, materiais e financeiros inerentes à cabal e 

integral execução da deliberação camarária que recair sob a presente proposta.” 

 

----- Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ------------

----- a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 31/VP/2018; -------------------------------------------------------------------------------

----- b) Em consonância, aprovar a integração dos munícipes propostos na medida de Ocupação Temporária de 

Tempos Livres, no âmbito dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe, nos exatos termos consignados; -----------

----- c) Determinar ao Serviço de Ação Social, à Divisão de Administração Geral e à Divisão de Gestão Financeira e 
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Desenvolvimento Económico a adoção dos legais procedimentos e atos administrativos, materiais e financeiros, 

inerentes à cabal e integral execução da presente deliberação. ---------------------------------------------------------------------------- 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe – comparticipação nas despesas efetuadas com 
a aquisição de medicamentos 

----- A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, deu conta da Proposta n.º 

32/VP/2018, por si firmada, em 04 de abril de 2018, referente à atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do 

Munícipe, no que respeita à comparticipação nas despesas efetuadas com a aquisição de medicamentos; proposta cujo 

teor ora se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA 
 

PROPOSTA N.º 32/VP/2018 
 

ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS PREVISTOS NO CARTÃO SOCIAL DO MUNICÍPE -  
COMPARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

Considerando, 

-Que o Cartão Social destina-se a apoiar a população sénior, bem como os portadores de deficiência ou reformados por invalidez 

e os agregados familiares em situação de carência socioeconómica; 

 

- Que aos titulares do Cartão Social do Munícipe são atribuídas, na área da saúde, comparticipações nas despesas efectuadas 

com a aquisição de medicamentos, sempre que estes sejam considerados, pelo médico competente, como indispensáveis e 

sujeitos à taxa reduzida de IVA; 

 

- Que para o ano de 2018, foi determinado comparticipar cada beneficiário do Cartão Social do Munícipe em 50% do valor das 

despesas efectuadas com a aquisição de medicamentos, sujeitos a taxa reduzida de IVA, num limite máximo de 150€ por 

beneficiário. 

 

Somos a propor ao Executivo Municipal:  

 

a)  Atribuir, nos termos do disposto na alínea a), do n.º 1, do art.º 10.º do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do 

Munícipe, os seguintes valores de comparticipações nas despesas com a aquisição de medicamentos aos seguintes titulares do 

Cartão Social do Munícipe: 

 

 

NOME 

 

VALOR TOTAL DAS 

DESPESAS COM 

MEDICAMENTOS 

 

COMPARTICIPAÇÃO 

DO MUNICÍPIO DE 

REGUENGOS DE 

MONSARAZ 

 

Maurício Manteigas 
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Mendes 19,97 € 9,99 € 

 

Maria Regina 

Queimado Nunes 

Mendes 

17,33 €  

8,67 € 

 

Felizarda Cardoso Pires 

 

18,83 € 

 

9,42 € 

 

Maria da Conceição 

Branquinho Serra 

Fernandes 

 

11,97 € 

 

5,99 € 

 

António Manuel Rosa 

Fernandes 

 

70,42 € 

 

35,21 € 

 
 
b) Que seja determinado ao Serviço de Ação Social e à Divisão Financeira do Município de Reguengos de Monsaraz, a adoção 

dos legais procedimentos e atos administrativos, materiais e financeiros inerentes à cabal e integral execução da deliberação 

camarária que recair sob a presente proposta.” 

 

----- Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ------------

----- a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 32/VP/2018; -------------------------------------------------------------------------------

----- b) Em consonância, aprovar a atribuição dos apoios previstos aos munícipes titulares do Cartão Social do 

Munícipe, nos exatos termos consignados; ------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- c) Determinar ao Serviço de Ação Social e à Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico do 

Município de Reguengos de Monsaraz, a adoção dos legais procedimentos e atos administrativos, materiais e 

financeiros, inerentes à cabal e integral execução da presente deliberação. ----------------------------------------------------------- 

Insalubridade Ambiental causada pela presença de animais no logradouro do prédio sito na Rua Inácio Coelho 
Perdigão, n.º 2-A, em Reguengos de Monsaraz 

----- A senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, deu conta da Proposta n.º 

33/VP/2018, por si firmada, em 06 de abril de 2018, referente à insalubridade ambiental causada pela presença de 

animais no logradouro do prédio sito na Rua Inácio Coelho Perdigão n.º 2-A, em Reguengos de Monsaraz, proposta 

cujo teor ora se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“GABINETE DA PRESIDÊNCIA 
 

PROPOSTA N.º 33/VP/2018 
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INSALUBRIDADE AMBIENTAL CAUSADA PELA PRESENÇA DE ANIMAIS NO LOGRADOURO DO PRÉDIO SITO NA RUA 
INÁCIO COELHO PERDIGÃO, N.º 2-A, EM REGUENGOS DE MONSARAZ 

 

Considerando: 

- Que, na sequência da vistoria efetuada no dia 8 de fevereiro de 2018, pelo médico veterinário municipal e dois fiscais 

municipais, motivada por queixas verbais apresentadas por maus cheiros na zona da estação rodoviária de Reguengos de 

Monsaraz, oriundos do logradouro do prédio sito na Rua Inácio Coelho Perdigão, n.º 2-A, em Reguengos de Monsaraz, 

confirmou-se a presença de vários animais, nomeadamente dois de origem caprina e várias aves de capoeira, alojadas cada uma 

das espécies em estábulos de madeira distintos, localizados no logradouro junto ao muro que confina com a referida estação 

rodoviária; 

- Que, o proprietário dos animais, Senhor Albano Júlio Nicha, não detém qualquer tipo de licenciamento ou registo prévio 

referente à detenção dos caprinos; 

- Que o veterinário municipal propõe no Relatório de Vistoria, datado de 08 de fevereiro de 2018, que se anexa e se dá aqui por 

integralmente reproduzido para todos os devidos e legais efeitos, notificar-se o Senhor Albano Júlio Nicha, residente no prédio 

objeto de vistoria, para proceder à retirada imediata dos animais do seu quintal, aplicando-se o disposto no parágrafo único do 

artigo 115.º do Regime Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951; 

outrossim, relativamente aos caprinos, propõe que seja ainda considerado o disposto no Regime Jurídico que regula o exercício 

e o licenciamento da atividade pecuária (REAP) e o cumprimento do Programa Nacional de Erradicação da Brucelose dos 

Pequenos Ruminantes; 

- Que o artigo 115.º do Regime Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951, 

na sua redação atualizada, estipula que as instalações para alojamento de animais somente poderão ser consentidas nas áreas 

habitadas ou suas imediações quando construídas e exploradas em condições de não originarem, direta ou indiretamente, 

qualquer prejuízo para a salubridade e conforto das habitações. Os anexos para alojamento de animais domésticos construídos 

nos logradouros dos prédios, quando expressamente autorizados, não poderão ocupar mais do que 1/15 da área destes 

logradouros. 

- Que o parágrafo único do citado artigo 115.º refere o seguinte: as câmaras municipais poderão interditar a construção ou 

utilização de anexos para instalação de animais nos logradouros ou terrenos vizinhos dos prédios situados em zonas urbanas 

quando as condições locais de aglomeração de habitações não permitirem a exploração desses anexos sem risco para a saúde 

e comodidade dos habitantes; 

- O disposto no Decreto-Lei n.º 81/2013, de 14 de junho, que aprova o Novo Regime do Exercício da Atividade Pecuária 

(NREAP), acerca da necessidade de licenciamento ou de registo prévio pela detenção de animais de espécies pecuárias não 

cinegéticas, consoante os casos, e da Portaria n.º 42/2015, de 19 de fevereiro, que estabelece as normas regulamentares 

aplicáveis à detenção e exploração pecuária, designadamente, de caprinos; 

- Que os interessados têm o direito de ser ouvidos no procedimento antes de ser tomada a decisão final, devendo ser 

informados, nomeadamente, sobre o sentido provável desta, atento o disposto no artigo 121.º do Código do Procedimento 

Administrativo; 

Somos ao propor ao Executivo Municipal: 
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a) Que delibere, nos termos do disposto no artigo 115.º, do Regime Geral das Edificações Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

38 382, de 7 de agosto de 1951, na sua redação atualizada, concordar com o Relatório de Vistoria do Medico Veterinário 

Municipal, datado de 8 de fevereiro de 2018, considerando-se que a presença dos caprinos e das aves de capoeira no 

logradouro do prédio situado em zona urbana à Rua Inácio Coelho Perdigão, n.º 2-A, em Reguengos de Monsaraz, 

consubstancia uma situação de insalubridade ambiental, que coloca em risco a comodidade das habitações vizinhas e respetivos 

habitantes e utentes da estação rodoviária de Reguengos de Monsaraz, o que motivará a decisão de interdição da construção de 

anexos e utilização dos anexos existentes para instalação de animais no referido logradouro, com a retirada imediata dos animais 

do local em apreço;  

b) Notificar o Senhor Albano Júlio Nicha, residente na Rua Inácio Coelho Perdigão, n.º 2-A, em Reguengos de Monsaraz, nos 

termos dos artigos 121.º e 122.º, do Novo Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 

janeiro, para, em sede de audiência dos interessados escrita, e num prazo de 10 dias úteis, dizer o que se lhe oferecer sobre a 

proposta de decisão de interdição da construção de anexos e utilização dos anexos existentes para instalação de animais no 

referido logradouro, com a retirada imediata dos animais do local em apreço; 

c) Determinar ao Gabinete Jurídico e de Auditoria, do Município de Reguengos de Monsaraz, a adoção dos legais procedimentos 

e atos administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária que recair sobre a presente 

proposta.” 

----- Tomou a palavra a senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates para questionar sobre o local para onde 

são encaminhados os animais nestas situações e se existem mais situações desta natureza no concelho. ------------------- 

----- De seguida, usou da palavra a senhora Vice – Presidente da Câmara Municipal para informar só ter conhecimento 

desta situação até ao momento. Quanto ao encaminhamento dos animais, referiu a senhora Vice – Presidente da 

Câmara, cabe aos proprietários, num primeiro momento, encontrar alternativas para o seu alojamento e 

encaminhamento. Concluiu a sua intervenção a senhora Vice - Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes 

Quintas, para referir que o processo irá ser acompanhado pelos serviços técnicos da autarquia, sendo o proprietário 

notificado para retirar os animais e encontrar uma solução de alojamento.--------------------------------------------------------------

----- O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, tomou a palavra para referir que, segundo 

se lembra, é a primeira vez que uma situação destas surge numa reunião da câmara municipal. Referiu, ainda, o senhor 

Presidente da Câmara, que num primeiro momento, procurar-se-á uma solução de alojamento na comunidade, 

nomeadamente junto dos familiares que possam ter condições para acolher os animais. ------------------------------------------ 

----- Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ------------

----- a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 33/VP/2018; -------------------------------------------------------------------------------

----- b) Em consonância, e nos termos do disposto no artigo 115.º do Regime Geral das Edificações Urbanas, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de agosto de 1951, na sua redação atualizada, concordar com o Relatório de Vistoria 

do Médico Veterinário Municipal, datado de 8 de fevereiro de 2018, considerando-se que a presença dos caprinos e das 

aves de capoeira no logradouro do prédio situado em zona urbana à Rua Inácio Coelho Perdigão, n.º 2-A, em 
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Reguengos de Monsaraz, consubstancia uma situação de insalubridade ambiental, que coloca em risco a comodidade 

das habitações vizinhas e respetivos habitantes e utentes da estação rodoviária de Reguengos de Monsaraz, o que 

motivará a decisão de interdição da construção de anexos e utilização dos anexos existentes para instalação de 

animais no referido logradouro, com a retirada imediata dos animais do local em apreço; -----------------------------------------

----- c) Notificar o Senhor Albano Júlio Nicha, residente na Rua Inácio Coelho Perdigão, n.º 2-A, em Reguengos de 

Monsaraz, nos termos dos artigos 121.º e 122.º do Novo Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, para, em sede de audiência dos interessados escrita, e num prazo de 10 dias 

úteis, dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta de decisão de interdição da construção de anexos e utilização dos 

anexos existentes para instalação de animais no referido logradouro, com a retirada imediata dos animais do local em 

apreço; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----  d) Determinar ao Gabinete Jurídico e de Auditoria, do Município de Reguengos de Monsaraz, a adoção dos legais 

procedimentos e atos administrativos e materiais indispensáveis à execução da presente deliberação. ----------------------- 

Atribuição de apoios às associações de natureza cultural e recreativa – Ano 2018 

----- O senhor Vereador Jorge Miguel Martins Berjano Nunes deu conta da Proposta n.º 9/VJN/2018, por si firmada, em 

06 de abril de 2018, referente à atribuição de apoios às associações de natureza cultural e recreativa para o ano de 

2018; proposta cujo teor ora se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
“GABINETE DA VEREAÇÃO 

 
PROPOSTA N.º 09/VJN/2018 

 
ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ÀS ASSOCIAÇÕES DE NATUREZA CULTURAL E RECREATIVA - ANO 2018 

 
 

Considerando: 

 As associações de carácter cultural e recreativo assumem um papel fulcral na dinamização do concelho de Reguengos de 

Monsaraz, sendo um fator indispensável no fomento do conhecimento, das crenças, da arte, da moral, da lei, dos costumes e de 

todos os outros hábitos e aptidões adquiridos pelo homem como membro da sociedade; 

 Que é intenção do Município desenvolver um relacionamento produtivo com agentes locais, de forma a promover o seu 

potencial e apoiar as suas vocações, no sentido de se conseguir uma base sólida e empreendedora, que se afirme como 

contributo eficaz para o progresso do concelho e para a melhoria da qualidade de vida das populações; 

 O novo quadro regulamentar instituído pelo regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Reguengos de 

Monsaraz, aprovado pela Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de 28 de Fevereiro de 2011, o qual entrou em vigor no 

dia 30 de Março de 2011; 

 Os critérios de Apoio ao Associativismo Cultural e Recreativo 2018 definidos pela proposta nº 01/VJN/2018 aprovado na 

reunião ordinária do dia 31 de janeiro de 2018;  
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 O disposto nas alíneas o) e u) do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

Termos em que somos a propor ao Executivo Municipal: 

 A aprovação da atribuição dos subsídios para o ano de 2018 às associações de natureza cultural e recreativa nos seguintes 

termos: 

a) Banda da Sociedade Filarmónica Corvalense – 19.200 € (dezanove mil e duzentos euros). 

- Banda Filarmónica – 10.000 € (dez mil euros); 

- Realização de mais de 10 atividades em 2017 – 1.600€ (mil e seiscentos euros); 

- Coro Polifónico Adulto – 1.000 € (mil euros); 

- Realização mais de 10 atividades em 2017 – 1.600 € (mil e seiscentos euros); 

- Escola de Musica – 2.500 € (dois mil e quinhentos euros); 

- Escola de Musica com mais de 30 alunos – 2.500 € (dois mil e quinhentos euros); 

 

b) Banda da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense – 29.800 € (vinte e nove mil e oitocentos euros). 

- Banda Filarmónica – 10.000 € (dez mil euros); 

- Realização de mais de 10 atividades em 2017 – 1.600€ (mil e seiscentos euros); 

- Coro Polifónico Adulto – 1.000 € (mil euros); 

- Realização até 10 atividades em 2017 – 1.200 € (mil e duzentos euros); 

- Escola de Musica – 2.500 € (dois mil e quinhentos euros); 

- Escola de Musica com mais de 30 alunos – 2.500 € (dois mil e quinhentos euros); 

- Conservatório de Música – 6.000 € (seis mil euros); 

- Conservatório com mais de 30 alunos - 5.000 € (cinco mil euros). 

Nota: A concessão do apoio agora proposto fica condicionada à apresentação dos documentos em falta  

 

c) Grupo Cultural e Desportivo da Freguesia de Monsaraz – 2.250 € (dois mil duzentos e cinquenta euros) 

- Grupo Coral de Cante Alentejano – 750 € (setecentos e cinquenta euros); 

- Realização de mais de 10 atividades em 2017 – 1.500 € (mil e quinhentos euros).   

 

d) Associação Gente Nova – 1.150 € (mil cento e cinquenta euros)  

- Grupo Coral de Cante Alentejano – 750 € (setecentos e cinquenta euros); 
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- Realização até 5 atividades em 2017 – 400 € (quatrocentos euros); 

Nota: A concessão do apoio agora proposto fica condicionada à apresentação dos documentos em falta   

 

e) Sociedade Artística Reguenguense – 800 € (oitocentos euros)   

- Grupos dança/rancho folclórico/outros grupos musicais (dança) – 500 € (quinhentos euros); 

- Realização até 5 atividades em 2017 – 300 € (trezentos euros). 

Nota: A concessão do apoio agora proposto fica condicionada à apresentação dos documentos em falta  

 

f) Sociedade União e Progresso Aldematense – 900 € (novecentos euros) 

- Associação recreativa e cultural de cariz generalista – 500 € (quinhentos euros); 

- Bailes Tradicionais – 300 € (trezentos euros); 

- Exposições artes plásticas, colóquios e conferências – 100 € (cem euros). 

 

g) Comissão Social de Santo António do Baldio – 1.400 € (mil e quatrocentos euros) 

- Associação recreativa e cultural de cariz generalista – 500 € (quinhentos euros); 

- Bailes Tradicionais – 300 € (trezentos euros); 

- Festas Tradicionais – 600 € (seiscentos euros). 

Nota: A concessão do apoio agora proposto fica condicionada à apresentação dos documentos em falta  

 

h) Sociedade Harmonia Sanmarquense – 2.050 € (dois mil e cinquenta euros) 

- Grupo Coral de Cante Alentejano – 750 € (setecentos e cinquenta euros); 

- Realização até 5 atividades em 2017 – 400 € (quatrocentos euros); 

- Bailes Tradicionais – 300 € (trezentos euros); 

- Festas Tradicionais – 600 € (seiscentos euros). 

 

i) Associação Amijovem – 1.100 € (mil e cem euros)  

- Associação recreativa e cultural de cariz generalista – 500 € (quinhentos euros); 

- Festas Tradicionais – 600 € (seiscentos euros). 
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j) Grupo Instrumental “Os Lírios do Campo” – 800 € (oitocentos euros)  

- Grupos de dança/rancho folclórico/ outros grupos musicais – 500 € (quinhentos euros); 

- Realização até 5 atividades em 2017 – 300 € (trezentos euros). 

 

k) Centro Cultural Cumeadense – 1.100 € (mil e cem euros)  

- Associação recreativa e cultural de cariz generalista – 500 € (quinhentos euros); 

- Festas Tradicionais – 600€ (seiscentos euros). 

 

l) Centro Cultural Caridadense 1º de Maio – 1.400 € (mil e quatrocentos euros)  

- Associação recreativa e cultural de cariz generalista – 500 € (quinhentos euros); 

- Bailes tradicionais – 300 € (trezentos euros); 

- Festas Tradicionais – 600 € (seiscentos euros). 

 

m) Associação de Festas em Honra N.ª Sra. das Dores do Campinho – 1.100 € (mil e cem euros)  

- Associação recreativa e cultural de cariz generalista – 500 € (quinhentos euros); 

- Festas Tradicionais – 600 € (seiscentos euros). 

 

n) Casa de Convívio de Reguengos de Monsaraz – 500 € (quinhentos euros)  

- Associação recreativa e cultural de cariz generalista – 500 € (quinhentos euros). 

Nota: A concessão do apoio agora proposto fica condicionada à apresentação dos documentos em falta  

 

o) Grupo de Forcados Amadores de Monsaraz – 500 € (quinhentos euros)  

- Associados da Associação Nacional de Grupo de Forcados – 2º escalão – 500 € (quinhentos euros); 

Nota: A concessão do apoio agora proposto fica condicionada à apresentação dos documentos em falta  

 

p) Câmara Reguengos Clube – 500 € (quinhentos euros)  

- Associação recreativa e cultural de cariz generalista – 500 € (quinhentos euros). 

 

q) Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 1085 – 1.200 € (mil e duzentos euros) 
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- Associações Juvenis – 1.200 € (mil e duzentos euros). 

 

r) Associação de Jovens de Reguengos de Monsaraz – 1.200 € (mil e duzentos euros) 

- Associações Juvenis – 1.200 € (mil e duzentos euros). 

 

s) Associação de Caçadores e Pescadores de S. Marcos do Campo  

- Associação de Caçadores e Pescadores – 250 € em apoio não financeiro. 

Nota: A concessão do apoio agora proposto fica condicionada à apresentação dos documentos em falta  

 

 Determinar à Unidade Orgânica de 3º Grau Sociocultural e Desportiva, nomeadamente ao Serviço de Cultura e ao Serviço 

de Ação Social, a aplicação dos critérios, que ora se aprovam, na atribuição dos subsídios às associações de natureza cultural, 

recreativa e social.”  

 

----- Outrossim, o mapa de atribuição de subsídios às associações de natureza cultural e recreativa para o ano de 2018, 

bem como a sua distribuição, que ora se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

1
Sociedade Filarmónca 

Corvalense 
6.400,00 € 6.400,00 € 6.400,00 € 19.200,00 €

2
Sociedade Filarmónca Harmonia 

Reguenguense
9.933,33 € 9.933,33 € 9.933,34 € 29.800,00 €

3 Associação Amijovem 550,00 € 550,00 € 1.100,00 €

4
Associação Festas em Honra Nª 

Sra das Dores Campinho
550,00 € 550,00 € 1.100,00 €

5 Associação Gente Nova 575,00 € 575,00 € 1.150,00 €

6
Centro Cultural Caridadense 1º 

de Maio 
700,00 € 700,00 € 1.400,00 €

7 Centro Cultural Cumeadense 550,00 € 550,00 € 1.100,00 €

8
Comissão Social de Santo 

António do Baldio 
700,00 € 700,00 € 1.400,00 €

9
Grupo Cultural l e Desportivo da 

Freguesia de Monsaraz
1.125,00 € 1.125,00 € 2.250,00 €

10
Grupo de Forcados Amadores 

de Monsaraz 
250,00 € 250,00 € 500,00 €

11
Grupo Instrumental  "Os Lirios 

do Campo" 
400,00 € 400,00 € 800,00 €

12
Sociedade Artistica 

Reguenguense
400,00 € 400,00 € 800,00 €

13
Sociedade Harmonia 

Sanmarquense
1.025,00 € 1.025,00 € 2.050,00 €

14
Sociedade União e Progresso 

Aldematense
450,00 € 450,00 € 900,00 €

15 Camara Reguengos Clube 250,00 € 250,00 € 500,00 €

16
Casa de Convio de Reguengos 

de Monsaraz 
250,00 € 250,00 € 500,00 €

17
Corpo Nacional de Escutas 

Agrupamento nº 1085
600,00 € 600,00 € 1.200,00 €

18
Associação de Jovens de 

Reguengos de Monsaraz
600,00 € 600,00 € 1.200,00 €

TOTAL 16.333,33 € 8.975,00 € 16.333,33 € 8.975,00 € 16.333,34 € 66.950,00 €

Observações:

      

Atribuição de Apoios às Associações de Natureza Cultural e Recreativa 2018

Colectividaddes

 

----- Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto o Executivo Municipal deliberou, por 

unanimidade, nos termos das alíneas o) e u) do n.º 1, do artigo 33.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: ----------------

----- a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 09/VJN/2018; -----------------------------------------------------------------------------

----- b) Em consonância, aprovar a atribuição dos subsídios às associações de natureza cultural e recreativa, para o 

corrente ano de 2018, nos exatos termos propostos quer quanto aos seus valores, quer quanto à sua distribuição; -------

----- c) Determinar à Unidade Orgânica de 3.º Grau Sociocultural e Desportiva, nomeadamente ao Serviço de Cultura e 

à subunidade orgânica de Contabilidade e Património a adoção dos necessários procedimentos administrativos, 
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materiais e financeiros indispensáveis à cabal e integral execução da presente deliberação. ------------------------------------- 

Administração Urbanística 

Comunicação Prévia 

----- O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da Informação Técnica n.º 

EUR/006/2018, datada de 06 de abril de 2018, emanada da Subunidade Orgânica de Expediente Urbanístico, que ora 

se transcreve na parte referente aos processos de comunicação prévia de operações urbanísticas deferidos por 

despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal: -------------------------------------------------------------------------------------- 

1. 

 

Processo 24/2018 
Requerente Ana Maria Carvalho dos Santos Silva.    
Objeto Comunicação Prévia para obras de alterações. 
Localização Reguengos de Monsaraz  
Proposta Admitida 

 

 

----- O Executivo Municipal tomou conhecimento.  

 

 

Projetos de Arquitetura 

 

----- Presente o processo administrativo n.º 17/2018, de que é titular Esporão, S.A.. ---------------------------------------------

----- O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da Informação Técnica n.º 

URB/NV/017/2018, de 06 de abril de 2018, que ora se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 

 

“Informação Técnica N.º URB/NV/017/2018 
 

Para: Presidente da Câmara Municipal 

CC:  

De: Serviço de Urbanismo 

  
Assunto: Licenciamento para obras de alterações em edifício existente 

  

Utilização: Estabelecimento de restauração tipo tradicional e comércio de vinhos 

  
Requerente: Esporão S.A. 

  
Processo 

n.º: 
17/2018 
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Data: Reguengos de Monsaraz, 06 de abril de 2018 

  
 

Prédio 
 

Matriz: Misto 

Designação: Herdade do Esporão 

Artigo:  008.003.000 – Rústica/ 6301 - Urbana 

Descrição: 2565/19950523 - Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz 

Morada:  

Freguesia: Reguengos de Monsaraz 

 

1. INTRODUÇÃO: 

No seguimento da análise ao processo submetido pela Requerente para controlo prévio, estes serviços técnicos elaboraram as 

seguintes considerações que se revelam neste parecer interorgânico, endo-municipal de carácter obrigatório, em ordem ao 

preceituado no Código do Procedimento Administrativo e no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, adiante designado 

pelo acrónimo RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 

de setembro. 

 

 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL: 

 

2.1 Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE):  

A presente pretensão está sujeita ao regime de licença administrativa por se enquadrar nas operações urbanísticas previstas na 

alínea c), do n.º 2, do Artigo 4.º do RJUE. 

 

 

3. SANEAMENTO: 

 

3.1 Instrução: 

O processo encontra-se corretamente instruído, tendo em conta a tipologia da operação urbanística, em ordem ao preceituado na 

Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril. 

 

 

4. PROPOSTA: 

“Trata-se de um projeto de alteração e remodelação parcial interior do edifício do Enoturismo e de pontuais alterações as 

fachadas. 

Piso 0 

O projecto inclui a reformulação da sala de espera do restaurante aonde são previstas as demolições das casas de banhos 

adicionais e das divisórias para criar una ligação mais clara com o espaço do restaurante, é prevista também a abertura de uma 

nova porta em metal para melhorar a iluminação da sala. 
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Na sala do restaurante vai ser realizado um tecto falso em madeira com isolamento acústico em celulose projectada para 

melhorar a acústica da sala, são também previstas aberturas de duas portas e uma janela em metal para garantir um aceso 

directo ao claustro. 

No claustro é prevista uma ramada para criar sombreamento arbóreo para um melhor conforto no verão e a substituição das 

portas em madeira para portas em vidro e caixilharia de metal para uma melhor ligação do claustro com a entrada do edifício. 

O projecto prevê também a abertura de janelas altas nas casas de banho para garantir luz e ventilação natural. 

 

Piso -1 

O projecto prevê a demolições das paredes exteriores da actual sala polivalente para criar uma articulação mais franca e directa 

entre o claustro e o jardim. Uma parte do espaço será fechado e climatizado para funcionar como sala de provas com duas 

paredes de vidro com porta de acesso. Haverá também uma abertura da copa existente do edifício para a sala polivalente que 

funcionará como bar de apoio ao claustro e jardim.” 

In Memória Descritiva 

 

5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E NORMAS TÉCNICAS: 

 

5.1 Enquadramento no Plano Diretor Municipal (PDM): 

Compulsado este Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT), e tendo em conta a localização do prédio relativo à 

pretensão da Requerente, verifica-se que a mesma se enquadra, na Planta de Ordenamento, na classe de espaço Agro-silvo-

pastoril, cumprindo os preceitos regulamentares aplicáveis. 

 

No que concerne à Planta de Condicionantes, não se verifica a existência de qualquer servidão ou restrição de utilidade pública 

que inviabilize a pretensão. 

 

 

6. ANÁLISE E CONCLUSÃO: 

 

6.1 Análise: 

As alterações apresentadas apresentam uma Arquitetura que pelo seu traço, morfologia e materialidades, promovem um 

enquadramento adequado com o edificado existente. Desta forma, não se vê inconveniente na aprovação da pretensão. 

 

6.2 Conclusão: 

Face ao exposto, propõe-se à Câmara Municipal: 

 

a) a aprovação do projeto de arquitetura; 

 

b) a notificação da Requerente, caso se verifique o deferimento da pretensão, que deverá requerer a emissão do alvará de 

licença de obras de construção, nos prazos previstos no RJUE. 
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----- Ponderado, apreciado e discutido o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------

----- a) Acolher o teor da informação técnica sobredita; ---------------------------------------------------------------------------------------

----- b) Em consonância, aprovar o projeto de arquitetura em apreço, nos exatos termos consignados; ------------------------

----- c) Notificar o titular do processo, Esporão, S.A., do teor da presente deliberação. --------------------------------------------- 

 

----- Presente o processo administrativo n.º 18/2018, de que é titular Esporão, S.A.. ---------------------------------------------

----- O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da Informação Técnica n.º 

URB/NV/018/2018, de 06 de abril de 2018, que ora se transcreve: -------------------------------------------------------------- 

 
“Informação Técnica N.º URB/NV/018/2018 

 
 

Para: Presidente da Câmara Municipal 

CC:  

De: Serviço de Urbanismo 

  
Assunto: Licenciamento para obras de alterações em edifício existente 

  

Utilização: Industrial 

  
Requerente: Esporão S.A. 

  
Processo 

n.º: 
18/2018 

  

Data: Reguengos de Monsaraz, 06 de abril de 2018 

  
 

Prédio 
 

Matriz: Misto 

Designação: Herdade do Esporão 

Artigo:  6405/ 6282 

Descrição: 2565/19950523 - Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz 

Morada:  

Freguesia: Reguengos de Monsaraz 

 

 

1. INTRODUÇÃO: 

No seguimento da análise ao processo submetido pela Requerente para controlo prévio, estes serviços técnicos elaboraram as 

seguintes considerações que se revelam neste parecer interorgânico, endo-municipal de carácter obrigatório, em ordem ao 

preceituado no Código do Procedimento Administrativo e no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, adiante designado 

pelo acrónimo RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 

de setembro. 
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2. ENQUADRAMENTO LEGAL: 

 

2.1 Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE):  

A presente pretensão está sujeita ao regime de licença administrativa por se enquadrar nas operações urbanísticas previstas na 

alínea c), do n.º 2, do Artigo 4.º do RJUE. 

 

 

3. SANEAMENTO: 

 

3.1 Instrução: 

O processo encontra-se corretamente instruído, tendo em conta a tipologia da operação urbanística, em ordem ao preceituado na 

Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril. 

 

 

4. PROPOSTA: 

“Trata-se de um projeto de alteração e ampliação do complexo industrial que inclui varias intervenções pontuais com finalidades 

de melhorar a produção e a capacidade da adega. Na proposta são previstas a realização de 3 alpendres, a demolição de um 

armazém inutilizado e a criação de uma laje de fundação de suporto para cubas de estocagem de vinho. 

Alpendre do Seco 

A proposta prevê a extensão da pala existente de carga e descarga situada na facada este do edifício da linha de enchimento 

(artigo 6282) para o armazenamento de garrafas e a extensão do chão ate a actual janela aonde é prevista a conversão da 

mesma em porta automática que permite uma ligação directa com a área de engarrafamento. 

Alpendre do Branco 

A proposta prevê a demolição do alpendre existente e do antigo armazém de enchimento agora desaproveitado e a criação de 

um alpendre mais alto para a receção da uva e garantir sombreamento durante a vindima. 

Laje das cubas L 

Devido a necessidade de ampliação da adega de tinto a proposta prevê a deslocação das 26 cubas L em aço inox para o piso 

inferior perto das cubas XL de stocagem ao lado da adega dos brancos. Uma laje de fundação de relevante espessura permite 

de assentar as cubas. Um lambrim protege o espaço de trabalho á volta das cubas. 

Adega dos tintos 

O projecto prevê a ampliação da adega dos tintos para aumentar a capacidade de produção. Um novo telhado vai ser 

acrescentado de forma igual a o existente. Prevê-se também a reorganização dos equipamentos e um novo pavimento para 

melhorar a produção e as condições de trabalho. Também é prevista a colocação no alçado Oeste de uma chapa metálica de cor 

branco para proteger o interior da adega do sol.” 

In Memória Descritiva 

 

5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E NORMAS TÉCNICAS: 

 

5.1 Enquadramento no Plano Diretor Municipal (PDM): 
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Compulsado este Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT), e tendo em conta a localização do prédio relativo à 

pretensão da Requerente, verifica-se que a mesma se enquadra, na Planta de Ordenamento, na classe de espaço Agro-silvo-

pastoril, cumprindo os preceitos regulamentares aplicáveis. 

 

No que concerne à Planta de Condicionantes, não se verifica a existência de qualquer servidão ou restrição de utilidade pública 

que inviabilize a pretensão. 

 

 

6. ANÁLISE E CONCLUSÃO: 

 

6.1 Análise: 

As alterações apresentadas apresentam uma Arquitetura que pelo seu traço, morfologia e materialidades, promovem um 

enquadramento adequado com o edificado existente. Desta forma, não se vê inconveniente na aprovação da pretensão. 

 

6.2 Conclusão: 

Face ao exposto, propõe-se à Câmara Municipal: 

 

a) a aprovação do projeto de arquitetura; 

 

b) a notificação da Requerente, caso se verifique o deferimento da pretensão, que deverá requerer a emissão do alvará de 

licença de obras de construção, nos prazos previstos no RJUE.” 

 

----- Ponderado, apreciado e discutido o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------

----- a) Acolher o teor da informação técnica sobredita; ---------------------------------------------------------------------------------------

----- b) Em consonância, aprovar o projeto de arquitetura em apreço, nos exatos termos consignados; ------------------------ 

----- c) Notificar o titular do processo, Esporão, S.A., do teor da presente deliberação. ---------------------------------------------- 

Projetos de Arquitetura e Especialidades 

 

----- Presente o processo administrativo n.º 48/2017, de que é titular Construções Fernando Manuel Fernandes 
Lourenço Unipessoal Lda.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da Informação Técnica n.º 
URB/NV/019/2018, de 06 de abril de 2018, que ora se transcreve: ----------------------------------------------------------------------- 
 

“Informação Técnica N.º URB/NV/019/2018 
 
 

Para: Presidente da Câmara Municipal 

CC:  

De: Serviço de Urbanismo 
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Assunto: Licenciamento para obras de edificação – aprovação do projeto de Arquitetura e 
Especialidades. 

  

Utilização: Habitação  

  
Requerente: Construções Fernando Manuel Fernandes Lourenço Unipessoal Lda. 

  
Processo 

n.º: 
48/2017 

  

Data: Reguengos de Monsaraz, 06 de abril de 2018 

  
 

Prédio 
 

Matriz: Urbano 

Designação:  

Artigo:  3995 

Descrição: 5752/20170426 - Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz 

Morada: Campo 25 de Abril n.º 21, Reguengos de Monsaraz 

Freguesia: Reguengos de Monsaraz 

 

1. INTRODUÇÃO: 

No seguimento da análise ao processo submetido pelo Requerente para controlo prévio, estes serviços técnicos elaboraram as 

seguintes considerações que se revelam neste parecer interorgânico, endo-municipal de carácter obrigatório, em ordem ao 

preceituado no Código do Procedimento Administrativo e no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, adiante designado 

pelo acrónimo RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 

de setembro. 

 

 

2. ENQUADRAMENTO LEGAL: 

 

2.1 Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE):  

A presente pretensão está sujeita ao regime de licença administrativa por se enquadrar nas operações urbanísticas previstas na 

alínea c), do n.º 2, do Artigo 4.º do RJUE. 

 

 

3. SANEAMENTO: 

 

3.1 Instrução: 

O processo encontra-se corretamente instruído, tendo em conta a tipologia da operação urbanística, em ordem ao preceituado na 

Portaria n.º 113/2015, de 22 de abril. 

 

 

4. PROPOSTA: 
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“O presente projeto destina-se à construção de 3 habitações em regime de propriedade horizontal de acordo com as pretensões 

do dono da obra e as normas urbanísticas e regulamentares existentes. A construção será levada a efeito num terreno urbano, 

localizado na Campo 25 de Abril, n.º 21 Reguengos de Monsaraz. 

O projeto agora apresentado tem por base as necessidades apresentadas pelo requerente bem como a maximização do espaço 

disponível, dando particular atenção à inserção na paisagem e imagem do espaço envolvente. 

O requerente tem como pretensão edificar 3 habitações em regime de propriedade horizontal. 

Relativamente ao PDM de Reguengos de Monsaraz onde se pretende implantar a edificação localizasse dentro do perímetro 

urbano. 

Apresentasse uma proposta de alinhamentos de fachadas, aumentando o número de pisos por forma a rentabilizar os custos da 

sua edificação. 

Em termos de programa procurou-se uma divisão em espaços sociais e espaços privados. 

 

As tipologias de habitações propostas são as seguintes: 

Fração A- No piso 0 - Constituídas por um T2 conforme programa definido com o dono da obra e o enquadramento do local. A 

área da habitação é constituída por 1 instalação sanitária, sala de estar e refeições cozinha, 2 quartos, varanda e logradouro. 

Fração B- No piso 1 - Constituídas por um T2 conforme programa definido com o dono da obra e o enquadramento do local. A 

área da habitação é constituída por 1 instalação sanitária, sala de estar e refeições cozinha, 2 quartos, varandas e terraço. 

Fração C- No piso 2 - Constituídas por um T2 conforme programa definido com o dono da obra e o enquadramento do local. A 

área da habitação é constituída por 1 instalação sanitária, sala de estar e refeições cozinha, 2 quartos, varandas e terraço.” 

In Memória Descritiva 

 

5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO, NORMAS TÉCNICAS E CONSTITUIÇÃO DE DIVISÃO EM REGIME DE 

PROPRIEDADE HORIZONTAL: 

 

5.1 Enquadramento no Plano de Urbanização de Reguengos de Monsaraz (PURM): 

Compulsado este Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT), e tendo em conta a localização do prédio relativo à 

pretensão do Requerente, verifica-se que existe cumprimento da estratégia de ordenamento prevista.  

 

No que concerne à Planta de Condicionantes, não se verifica a existência de qualquer servidão ou restrição de utilidade pública 

que colida com a pretensão.  

 

5.2 Propriedade Horizontal 

Relativamente à constituição de propriedade horizontal não se vislumbra qualquer impedimento à pretensão, face a estarem 

garantidos os pressupostos legais previstos no artigo 1414.º e seguintes do Código Civil. 

 

 

6. ANÁLISE E CONCLUSÃO: 

 

6.1 Análise: 
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A proposta apresentada revela uma Arquitetura que pelo seu traço, morfologia e materialidades, promove um enquadramento 

adequado com a envolvente edificada. Desta forma, não se vê inconveniente na aprovação da pretensão. 

 

6.2 Conclusão: 

Face ao exposto, propõe-se à Câmara Municipal: 

 

a) a aprovação do projeto de arquitetura e especialidades e efetivo licenciamento; 

 

b) a notificação do Requerente, caso se verifique o deferimento da pretensão, que deverá requerer a emissão do alvará de 

licença de obras de construção.” 

 
 

----- Ponderado, apreciado e discutido o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------

----- a) Acolher o teor da informação técnica sobredita; ---------------------------------------------------------------------------------------

----- b) Em consonância, aprovar o projeto de arquitetura e especialidades em apreço, nos exatos termos consignados; -

----- c) Notificar o titular do processo, Construções Fernando Manuel Fernandes Lourenço Unipessoal Lda., do teor da 

presente deliberação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

----- O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que nos termos do disposto no artigo 49.º, do Anexo I, à Lei nº. 

75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre outros, o regime jurídico das autarquias locais, fixava-se o período 

de intervenção aberto ao público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- Não se verificou qualquer intervenção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Aprovação em Minuta 

----- A presente ata ficou lavrada, lida e aprovada em minuta, por unanimidade, no final da reunião de harmonia com o 

preceituado no artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre outros, o regime 

jurídico das autarquias locais. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----- E nada mais havendo a apreciar, o senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu por 

encerrada a reunião. Eram onze horas e trinta minutos. ------------------------------------------------------------------------------------  

______________________________________________________________________________________________ 

----- E eu __________________________________________________________ na qualidade de Secretário desta 

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz lavrei, li e subscrevi a presente ata.  ----------------------------------------------  
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