REGUENG®S
DE MONSARAZ

EDITAL N.º 42/CM/2018
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO DIA 03 DE OUTUBRO OE 2018

JOSÉ GABRIEL CALIXTO, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em
conformidade com o disposto no n. 0 1 do artigo 56. 0 do Anexo 1à Lei n. 0 75/2013, de 12 de
setembro, que estabelece, entre outros, o regime jurídico das autarquias locais, publicita
as deliberações desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz tomadas na sua reunião
ordinária de 03 de outubro de 2018, a seguir transcritas:

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

Leitura

e Aprovação da Ata da Reunião Anterior

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em ordem ao
preceituado no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que
estabelece, entre outros o Regime Jurídico das Autarquias Locais, efetuou a leitura da ata
da reunião anterior, ocorrida em 19 de setembro de 2018, e colocou-a

à aprovação dos

membros presentes.
A ata foi aprovada por unanimidade pelos membros presentes da sobredita reunião.

ORDEM DO DIA
Universidade Lusófona: Projeto Tourism lnnovation Jorrneys - Cedência do Auditório
Municipal
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 31/VJN/2018, firmado pelo senhor Vereador da Câmara
Municipal, Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, em 27 de setembro de 2018, para cedência
do Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz, com vista à realização de uma sessão
pública para as apresentações relativas à Dark Sky Alqueva, no próximo dia 15 de janeiro
de 2019.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela
Universidade Lusófona.
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Fábrica da Igreja Paroquial de Reguengos de Monsaraz - Cedência do Auditório Municipal
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 32/VJN/2018, firmado pelo senhor Vereador da Câmara
Municipal, Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, em 27 de setembro de 2018, para cedência
do Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz, com vista à realização da Festa de Natal
da Catequese, no próximo dia 15 de dezembro de 2018.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela Fábrica
da Igreja Paroquial de Reguengos de Monsaraz.
Emissão de parecer nos termos do n.º 1, do artigo 54. 0 , da Lei n.º 91/95, de 2 de
setembro, com a redação da Lei n. º 6412003, de 23 de agosto - Constituição de
compropriedade de prédio rústico denominado por "Horta do Benfica", sito na freguesia
de Corval
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 88/GP/2018, firmada pelo senhor
Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 26 de setembro de 2018,
referente à emissão de parecer para a constituição do regime de compropriedade do
prédio rústico denominado por "Horta do Benfica", sito na freguesia de Corval, do
concelho de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição
do regime de compropriedade que decorrerá da venda do prédio rústico denominado por
"Horta do Benfica".

Contribuição Extraordinária à Associação Rede de Judiarias de Portugal - Rotas SEFARAD
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 89/GP/2018, firmada pelo senhor
Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 27 de setembro de 2018,
referente à contribuição extraordinária à Associação "Rede de Judiarias de Portugal - Rotas
SEFARAD".
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento

à Associação

"Rede de Judiarias de Portugal - Rotas SEFARAD" de uma contribuição extraordinária no
valor de € 3. 752,61 (três mil, setecentos e cinquenta e dois euros e sessenta e um
cêntimos), correspondente à percentagem de execução do Município de Reguengos de
Monsaraz no total do Projeto PT 08 - "Rotas de Sefarad • Valorização da Identidade Judaica
Portuguesa no Diálogo lnterculturas" calculada sobre o valor a repor no projeto;

Pagina 2 de 6

-

REGUENG®S
DE MONSARAZ

Alteração ao número de beneficiários da Bolsa de Ocupação Temporária de Tempos
Livres, prevista no Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Munícipe de
Reguengos de Monsaraz
Foi presente pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, a
Proposta n.º 91 /VP/2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia
de Fátima Janes Quintas, em 26 de setembro de 2018, referente à alteração ao número de
beneficiários da Bolsa de Ocupação Temporária de Tempos Livres, prevista no Regulamento
de Atribuição do Cartão Social do Munícipe de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou,

por unanimidade, determinar,

nos termos do

Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Munícipe de Reguengos de Monsaraz,
designadamente nos termos do disposto no seu artigo 27. 0 , a alteração da deliberação
camarária de 3 de janeiro de 2018, na parte em que aprovou a proposta contemplada na
alínea e), da Proposta n. 0 17-A/VP/2017, de 40 (quarenta) beneficiários para a bolsa de
ocupação temporária de tempos livres, para 47 (quarenta e sete) beneficiários, no ano de
2018.

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe - comparticipação nas
despesas efetuadas com a aquisição de medicamentos
Foi presente pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, a
Proposta n.º 92/VP/2018, firmada em 26 de setembro de 2018 pela senhora VicePresidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, referente à atribuição dos
apoios previstos no Cartão Social do Munícipe, no que respeita à comparticipação nas
despesas efetuadas com a aquisição de medicamentos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos apoios
previstos à munícipe titular do Cartão Social do Muníci pe.
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe
Foi presente pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, a
Proposta n.º 93/VP/2018, firmada em 26 de setembro de 2018 pela senhora VicePresidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, referente à integração de
munícipes na medida Ocupação Temporária de Tempos Livres.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos apoios
previstos aos munícipes titulares do Cartão Social do Munícipe nos termos propostos.

Otimização

e

reforço da rede de recolha seletiva: aquisição de conjuntos/ilhas de

ecopontos subterrâneos - Relatório Final/Adjudicação

e minuta de contrato

Foi presente a Proposta n.º 22/VMS/2018, firmada pelo senhor Vereador da Câmara
Municipal, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 28 de setembro de 2018,
referente à

aquisição de conjuntos/ilhas de ecopontos subterrâneos -

Relatório

Final/Adjudicação e minuta de contrato.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Acolher o teor integral do Relatório Final do Concurso Público em apreço;
b) Adjudicar à empresa SOPSA ECO INNOVATION, S.A.,o fornecimento de 14 (catorze)
conjuntos/ilhas de ecopontos subterrâneos, pelo valor de 232.375,00 € (duzentos e
trinta e dois mil, trezentos
em vigor

e setenta e cinco euros), acrescido de IVA à taxa legal

à data da respetiva liquidação;

c) Aprovar a respetiva minuta do contrato.

Administração Urbanistica

Ratificação - Licenciamento para obras de alterações - aprovação do projeto de
Arquitetura
Presente o processo administrativo n. º 6312018, de que é titular Louristal, Hostel e
Serviços, Lda ..
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Ratificar o despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de
Monsaraz de 18/9 /2018 pelo qual foi aprovado o projeto de arquitetura;
b) Notificar a titular do processo do teor da deliberação, bem como, de que deverá
apresentar os projetos das especialidades, nos prazos previstos no RJUE.

Licenciamento para obras de edificação de armazém agrícola - aprovação do projeto de
Arquitetura
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Presente o processo administrativo n. 0 61/2018, de que é titular Joaquim António
Medinas Alas.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar o projeto de arquitetura e especialidades e efetivo licenciamento;
b) Notificar o titular do processo do teor da deliberação, bem como, de que deverá
requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção.
Licenciamento para obras de edificação - aprovação do projeto de Arquitetura e
Especialidades
Presente o processo administrativo n. º 62/2018, de que é titular Luis Miguel Roques
Leitão.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar o projeto de arquitetura e especialidades e efetivo licenciamento;
b) Notificar a titular do processo do teor da deliberação, bem como, de que deverá
requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção.
Licenciamento para obras de edificação - aprovação do projeto de Arquitetura
Presente o processo administrativo n. º 6412018, de que é titular Rui Miguel Bico
Guerreiro.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar o projeto de arquitetura;
b) Notificar o titular do processo do teor da deliberação, bem como, de que deverá
apresentar os projetos das especialidades, nos prazos previstos no RJUE.

Licenciamento para obras de ampliação - aprovação do projeto de Arquitetura
Presente o processo administrativo n. º 6912018, de que é titular Maria Luísa Pinto
Ramos.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar o projeto de arquitetura;
b) Notificar o titular do processo do teor da deliberação, bem como, de que deverá
apresentar os projetos das especialidades, nos prazos previstos no RJUE.
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Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, de 04 de outubro de 2018

'
José Gabriel Calixto
Presidente da Câmara Municipal
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