
REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

EDITAL n.0 36/CM/2018 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 16 DE AGOSTO DE 2018 

Élia de Fátima Janes Quintas, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, em conformidade com o disposto no n. º 1 do artigo 56. º do Anexo 1 à Lei n. 0 

7512013, de 12 de setembro, que estabelece, entre outros, o regime jurídico das 

autarquias locais, publicita as deliberações desta Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz tomadas na sua reunião ordinária de 16 de agosto de 2018, a seguir transcritas: 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Justificação de Falta 

Foi presente pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, que 

a senhora Vereadora Élia de Fátima Janes Quintas se encontrava numa reunião relacionada 

com a educação, pelo que não estaria presente na reunião do órgão. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade, considerar justificada a falta. 

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 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, 

entre outros o Regime Jurídico das Autarquias Locais, efetuou a leitura da ata da reunião 

anterior, ocorrida em 01 de agosto de 2018, e colocou-a à aprovação dos membros 

presentes. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

ORDEM DO DIA 

Associação Clube Desportivo Monsaraz Extreme: Passeio Enduro (Moonligth Enduro 

Sharish Gin) 

Página 1de7 



REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

r +•• l 1 

Foi presente o Pedido de Apoio n. º 26/VMS/2018, firmado pelo senhor Vereador da Câmara 

Municipal, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 10 de agosto de 2018, para 

cedência de diverso apoio material e logístico, para a realização do Passeio Enduro 

(Moonligth Enduro Sharish Gin). 

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

Associação Clube Desportivo Monsaraz Extreme, nos exatos termos aprovados e para o fim 

peticionado. 

TVR - Triai Voz Reguengos de Monsaraz: Prova do Campeonato de Portugal de Drift 

Foi presente o Pedido de Apoio n. 0 27 /VMS/2018, firmado pelo senhor Vereador da Câmara 

Municipal, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 10 de agosto de 2018, para 

cedência de diverso apoio material e logístico, para a realização da Prova do Campeonato 

de Portugal de Drift. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pelo TVR 

Trial Voz Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos aprovados e para o fim peticionado. 

Agrupamento 1085 (Corpo Nacional de Escutas - Reguengos de Monsaraz): Prova do 

Campeonato de Carrinhos de Rolamentos 

Foi presente o Pedido de Apoio n. º 28/VMS/2018, firmado pelo senhor Vereador da Câmara 

Municipal Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 10 de agosto de 2018, para 

cedência de diverso apoio material e logístico, para a realização da Prova do Campeonato 

de Carrinhos de Rolamentos. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pelo 

Agrupamento 1085 (Corpo Nacional de Escutas Reguengos de Monsaraz), nos exatos 

termos aprovados e para o fim peticionado. 

Ratificação do despacho de aprovação da alteração n.º 10 ao Plano Plurianual de 

Investimentos e alteração n. º 11 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz 

relativo ao corrente ano económico-financeiro de 2018 

Foi presente o Despacho n. º 11 /GP /CPA/2018, firmado pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 07 de agosto de 2018. 
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O Executivo Municipal deliberou por unanimidade, confirmar/ratificar o Despacho do 

senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, com o n. 0 

11/GP/CPA/2018, de 07 de agosto de 2018. 

Ratificação do despacho n.º 10/GP/2018, de 1 de agosto - Minuta do Protocolo de 

Colaboração entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Sociedade Filarmónica 

Harmonia Reguenguense 

Foi presente a Proposta n. º 71 /GP /2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 09 de agosto de 2018, referente à ratificação do 

despacho n.º 10/GP/2018, de 01 de agosto. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade ratificar/confirmar o Despacho do senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz com o n.º 10/GP/2018, de 01 

de agosto, 19 de julho, que aprovou a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar 

entre a Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense e o Município de Reguengos de 

Monsaraz. 

Delegação de competências na Comunidade lntermunicipal do Alentejo Central relativa 

ao Serviço Público Municipal de Transporte de Passageiros, através da celebração de 

contrato interadministrativo ao abrigo do RJSPTP (Regime Jurídico do Serviço Público 

de Transporte de Passageiros), aprovado pela Lei n. º 52/2015 de 9 de junho 

Foi presente a Proposta n. 0 72/GP/2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 10 de agosto de 2018, atinente à delegação de 

competências na Comunidade lntermunicipal do Alentejo Central. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) autorizar a celebração de contrato interadministrativo com vista à delegação de 

competências do Município de Reguengos de Monsaraz em matéria de serviço público de 

transporte de passageiros, através da minuta do Acordo de delegação de competências, 

anexa à presente proposta e que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os 

legais efeitos, nos termos dos artigos 112. º, 115. º e 122. º do Anexo 1 à Lei n. º 75/2013 de 

12 de setembro, na sua atual redação, com a Comunidade lntermunicipal do Alentejo 

Central (CIMAC); 
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b) Deliberar que em cumprimento da demonstração dos requisitos referidos nas alineas a) a 

e) do n.º 3 do artigo 115.º por remissão do artigo 122.º, ambos da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

setembro, e considerando a impossibilidade de serem elaborados os estudos a que se 

refere o aludido artigo, verificada a total ausência de dados, é proposto que as partes 

outorgantes assumam a verificação dos requisitos apostos na norma do artigo 115. º, o que 

será automático com a outorga do Acordo de delegação de competências; 

c) Deliberar submeter à Assembleia Municipal para autorização da celebração do Acordo 

para delegação das competências em matéria de serviço público de transporte de 

passageiros, nos termos e para os efeitos das alíneas b) e m) do n. 0 1 do artigo 33. º e da 

alinea k) do n. º 1 do artigo 25º, com as necessárias adaptações, todos do Anexo 1 à Lei nº 

75/2013 de 12 de setembro, na sua atual redação, e n. 0 4 do artigo 1 O.º da Lei nº 5212015 

de 9 de junho. 

Atribu;ção de dominialidade pública de caminhos rurais s;tos no concelho de Reguengos 

de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 73/GP/2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 1 O de agosto de 2018, atinente à dominialidade 

de vários caminhos rurais existentes no concelho de Reguengos de Monsaraz, mediante a 

prolação de pareceres técnicos, os quais mereceram despacho favorável do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade instaurar o competente procedimento 

administrativo para reconhecer e atribuir a dominialidade pública ao caminho rural 

denominado por CAMINHO DA "FIGUEIRA", situado na União de Freguesias de Campo e 

Campinho, tem inicio na EM532 e termina no CM1129, e que, devido à sua importância 

ditou neste local a existência desta via rural que tem uma extensão de 1189m e que consta 

na Figura 1 da Proposta n.º 73/GP/2018 na cor verde. 

Alteração ao Regulamento do Programa Municipal "Férias Divertidas" 

Foi presente a Proposta n. º 74/VP12018 pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, José 

Gabriel Paixão Calixto, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de 

Fátima Janes Quintas, em 09 de agosto de 2018, referente à alteração ao Regulamento do 

Programa Municipal "Férias Divertidas". 
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O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) aprovar a alteração ao Regulamento do Programa Municipal "Férias Divertidas", as quais 

se anexam e se dá aqui por integralmente reproduzida para todos os devidos e legais 

efeitos, nos termos da alínea k), do n. 0 1, do artigo 33.0
, do Anexo 1, da Lei n.º 7512013, de 

12 de setembro, e a sua submissão à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do 

mencionado preceito legal e da alínea g), do n. 0 1, do artigo 25. º, do mesmo diploma legal; 

b) Determinar a publicação da versão final (com as alterações integradas) do Regulamento 

do Programa Municipal "Férias Divertidas" no Diário da República, na página eletrónica do 

Município e nos locais de costume em uso nesta Autarquia Local, após a aprovação da 

alteração ao Regulamento em Assembleia Municipal, nos termos do disposto no artigo 

139.º, do novo Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro. 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n. º 75/VP /2018 pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, José 

Gabriel Paixão Cal1xto, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de 

Fátima Janes Quintas, em 09 de agosto de 2018, referente à atribuição do Cartão Social do 

Munícipe. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade aprovar a atribuição/renovação do 

Cartão Social do Munícipe aos munícipes constantes da referida proposta, nos exatos 

termos consignados. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe - comparticipação nas 

despesas efetuadas com a aquisição de medicamentos 

Foi presente a Proposta n. 0 76/VP /2018 pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, José 

Gabriel Paixão Calixto, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de 

Fátima Janes Quintas, em 09 de agosto de 2018, referente à atribuição dos apoios previstos 

no Cartão Social do Munícipe. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade aprovar a atribuição dos apoios previstos 

ao munícipe titular do Cartão Social do Munícipe, nos exatos termos consignados. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 
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Foi presente a Proposta n. 0 77/VP12018 pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, José 

Gabriel Paixão Calixto, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de 

Fátima Janes Quintas, em 09 de agosto de 2018, referente à atribuição dos apoios previstos 

no Cartão Social do Munícipe. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade aprovar a atribuição dos apoios previstos 

ao munícipe titular do Cartão Social do Municipe, nos exatos termos consignados. 

Administração Urbanística 

Licenciamento para obras de edificação - aprovação dos projetos de Especialidades -

Processo Administrativo n. º 34/2018 

Presente o processo administrativo n. º 34/2018, de que é titular Adélia Chumbo dos 

Santos. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento; 

b) Notificar a titular do processo do teor da deliberação, bem como, de que deverá 

requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção, nos prazos previstos no 

RJUE. 

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

Processo Administrativo n. º 51/2018 

Presente a processo administrativo n. º 5112018, de que é titular Joaquim Manuel Cardoso 

Pinto e Francisca Queimado Cardoso. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) Aprovar o Projeto de Arquitetura; 

b) Notificar os titulares do processo do teor da deliberação, bem como, de que deverão 

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

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

Processo Administrativo n. º 5212018 

Presente o processo administrativo n. º 52/2018, de que é titular Zélia Maria Chumbo dos 

Santos. 
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O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) Aprovar o Projeto de Arquitetura; 

b) Notificar a titular do processo, Zélia Maria Chumbo dos Santos, do teor da presente 

deliberação, bem como, de que deverá apresentar os projetos das especialidades, nos 

prazos previstos no RJUE. 

Licenciamento para obras de edificação - aprovação dos projetos de Especialidades -

Processo Administrativo n. º 43/2018 

Presente processo administrativo n. º 43/20181 de que é titular Olinda dos Santos Rolo. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento; 

b) Notificar o titular do processo do teor da deliberação, bem como, de que deverá 

requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção, nos prazos previstos no 

RJUE. 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 18 de agosto de 2018 

Élia de Fátima Janes Quintas 

Vice - Presidente da Câmara Municipal 
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