REGUENG0S

DE MONSARAZ

EDITAL N.º 48/CM/2018
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018

JOSÉ GABRIEL CALIXTO, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em
conformidade com o disposto no n. º 1 do artigo 56. º do Anexo 1 à Lei n. º 75/2013, de 12 de
setembro, que estabelece, entre outros, o regime jurídico das autarquias locais, publicita
as deliberações desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz tomadas na sua reunião
ordinária de 14 de novembro 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 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 31 de outubro de 2018, e colocou-a à aprovação dos
membros presentes.
A ata foi aprovada por unanimidade, pelos membros presentes da sobredita reunião.
Não participou na votação a senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates.

ORDEM DO DIA

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz: Festa de Finalistas
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 36/VJN/2018, firmado pelo senhor Vereador Jorge
Miguel Martins Berjano Nunes, em 08 de novembro de 2018, para a cedência do Pavilhão
Degebe do Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, bem como, de
diverso apoio material e logístico, com vista à realização da Festa de Finalistas, a ocorrer
no dia 23 de novembro de 2018.
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O executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pelo
Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz.

Associação de Jovens de Reguengos de Monsaraz - Expojovem
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 37/VJN/2018, firmado pelo senhor Vereador Jorge
Miguel Martins Berjano Nunes, em 08 de novembro de 2018, para a cedência do Pavilhão

e Guadiana do Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, bem
como, de diverso apoio material e logístico, com vista à realização da Expojovem, a
Degebe

ocorrer de 16 a 18 de novembro de 2018.
O executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela
Associação de Jovens de Reguengos de Monsaraz.

GOTA - União de Dadores de Sangue de Corval - Alentejo: Cedência de duas salas da
Biblioteca Municipal
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 38/VJN/2018, firmado pelo senhor Vereador Jorge
Miguel Martins Berjano Nunes, em 08 de novembro de 2018, para a cedência de duas salas
da Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz, com vista à realização da recolha de
sangue, a ocorrer no dia 15 de agosto de 2019.
O executivo municipal deliberou por unanimidade, aprovar o apoio solicitado peta GOTA União de Dadores de Sangue de Corval - Alentejo.

Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz: Festa de Natal dos Seniores
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 39/VJN/2018, firmado pelo senhor Vereador Jorge
Miguel Martins Berjano Nunes, em 09 de novembro de 2018, para a cedência do Pavilhão
Degebe e Guadiana do Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, com vista

à realização da Festa de Natal dos Seniores, a realizar no dia 08 de dezembro de 2018.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela Junta
de Freguesia de Reguengos de Monsaraz.

Autorização prévia no âmbito da lei dos compromissos e pagamentos em atraso
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Foi presente a Proposta n.º 96/GP/2018, firmada em 08 de novembro de 2018 pela senhora
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, referente à autorização
prévia no âmbito da lei dos compromissos e pagamentos em atraso.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar a assunção dos compromissos plurianuais já arrogados e com efeitos produzidos
no período transcorrido entre a sessão da Assembleia Municipal de 27 de setembro de 2018

e a agendada para o corrente mês de novembro;
b) Aprovar a remessa do processo à Assembleia Municipal, nos termos da alínea c) do n. º 1
do artigo 6. 0 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para autorização da assunção dos
compromissos plurianuais em apreço.
Alienação dos lotes 2 e 6 do loteamento "1. ª Fase de Expansão da Zona Industrial", em
Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n. º 105/VP/2018, firmada em 07 de novembro de 2018 pela
senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, referente à
alienação dos lotes 2 e 6 do loteamento "1. ª Fase de Expansão da Zona Industria", em
Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar, nos termos da alinea g), do n.º 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pelo Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a
alienação, por via da hasta pública dos lotes n.ºs 2 e 6 pertencentes ao loteamento "1.ª
Fase de Expansão da Zona Industrial";
b) Aprovar a minuta do edital anexo à Proposta n. º 105/VP12018, onde constam as
condições gerais da alienação, e que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos
os efeitos legais.
Atualização da Tabela de Taxas, Tarifas e Preços
Foi presente a Proposta n.º 106/VP/2018, firmada em 08 de novembro de 2018, pela
senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, referente à
atualização da Tabela de Taxas, Tarifas e Preços para o ano de 2019.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
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a) Aprovar para o ano de 2019 a atualização dos valores das taxas, tarifas
previstas no Regulamento

e preços

e Tabela de Taxas, Tarifas e Preços deste Município de

Reguengos de Monsaraz, de acordo com a taxa anual de inflação, medida através do índice
de preços no consumidor, de acordo com os últimos dados conhecidos no final do ano de
2018;
b) Determinar que a atualização agora proposta não recaia sobre os tarifários de
abastecimento de água, saneamento e resíduos os quais serão tratados de forma autónoma
e em tarifário especifico;
c) Submeter a presente proposta à apreciação

e aprovação da Assembleia Municipal, em

ordem ao preceituado na alínea b) do n.º 1 do artigo 25. 0 da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro.

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para o ano de 2019

Foi presente a Proposta n. º 107/VP12018, firmada em 08 de novembro de 2018 pela
senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, referente à
fixação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2019.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar a fixação do percentual da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para
vigorar no ano de 2019 em 0,25%, nos termos do artigo 12. º do Decreto-Lei n. º 123/2009,
de 21 de maio e do artigo 106. º da Lei n. º 5/2004, de 1O de fevereiro;
b) Submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do
disposto na alínea b) do n. º 1 do artigo 25. º da Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro.

Distinções Honorificas do Municipio de Reguengos de Monsaraz - Atribuição de medalhas
de Mérito
Foi presente a Proposta n.º 108/VP/2018, firmada em 08 de novembro de 2018 pela
senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, referente

à

atribuição de medalhas de mérito do Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade, mediante escrutínio secreto:
a) Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente proposta de concessão das
"Medalhas de Mérito do Município de Reguengos de Monsaraz" , em harmonia ao
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preceituado nos artigos 3. 0 , alínea b), 7. 0

e 8. 0 do Regulamento das Distinções Honorificas

do Município de Reguengos de Monsaraz, nos seguintes termos:
i) Medalhas de Mérito Cientifico: Maria Antónia Marques Fialho Costa Conde.
ii) Medalhas de Mérito Cultural: Luis Filipe Marcão, Manuel Valadas Sérgio

e Ilídio Tavares

Santos.
iii) Medalha de Mérito Empreendedor: Queijaria Sapata (Sapata ft Filha - Restauração

e

Produtos Tradicionais, Lda
b) Que a concessão das "Medalhas de Mérito do Município de Reguengos de Monsaraz"
ocorra numa cerimónia a ter lugar no âmbito das comemorações do 14. º aniversário da
elevação de Reguengos de Monsaraz à categoria administrativa de cidade.

Distinções Honorificas do Município de Reguengos de Monsaraz - Atribuição de medalhas
de Bons Serviços e Dedicação do Município
Foi presente a Proposta n.º 109/VP/2018, firmada em 08 de novembro de 2018 pela
senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, referente à
atribuição de medalhas de bons serviços

e

dedicação ao Município de Reguengos de

Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, mediante escrutínio secreto realizado:
a) Por unanimidade, a atribuição da Medalha de Bons Serviços

e Dedicação ao Município de

Reguengos de Monsaraz - Medalha de Ouro, aos trabalhadores Américo Gouveia Roque,
António José Pimenta Rodrigues, José Carlos Carmo Velez, Manuel António Batista Arvelos

e Maria Beatriz Lopes da Silva;
b) Por maioria, a atribuição da Medalha de Bons Serviços e Dedicação ao Município de
Reguengos de Monsaraz - Medalha de Ouro, à trabalhadora Antónia Maria Saraiva Pereira
Paias Gaspar;
e) Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente proposta de concessão da
"Medalha de Bons Serviços e Dedicação ao Município de Reguengos de Monsaraz - Medalha
de Ouro" aos trabalhadores Américo Gouveia Roque, Antónia Maria Saraiva Pereira Paias
Gaspar, António José Pimenta Rodrigues, José Carlos Carmo Velez, Manuel António Batista
Arvelos e Maria Beatriz Lopes da Silva, em harmonia ao preceituado nos artigos 17.º, 18.º e
19.º do Regulamento das Distinções Honorificas do Município de Reguengos de Monsaraz;
d) Que a concessão da Medalha de Bons Serviços e Dedicação ao Município de Reguengos de
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Monsaraz Medalha de Ouro, aos trabalhadores supramencionados seja concedida na
cerimónia a ter lugar durante as comemorações do 14. 0 aniversário da elevação de
Reguengos de Monsaraz à categoria administrativa de cidade.
Emissão de parecer nos termos do n. º 1 do artigo 54. º da Lei n. º 91/95, de 2 de
setembro, com redação da Lei n. º 64/2003, de 23 de agosto: constituição de
compropriedade de prédio rústico denominado "Tapada da Guia" - artigo matricial n. º
246, Seção 005, freguesia de Monsaraz
Foi presente a proposta n. º 11 O/VP /2018, firmada em 08 de novembro de 2018 pela
senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, referente à
emissão de parecer para constituição de compropriedade de prédio rústico denominado
"Tapada da Guia".
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável

à constituição

do regime de compropriedade do prédio rústico denominado "Tapada da Guia", a favor de
Ângela José Nunes Pereira

e José Francisco Nunes Pereira, na proporção de metade para

cada um.

Atribuição do Cartão Social do Munícipe
Foi presente a Proposta n. º 111 /VP /2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 09 de novembro de 2018, referente

à

atribuição/renovação 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. º 112/VP /2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 09 de outubro 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.
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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 exatos termos
consignados.

Candidatura a financiamento EQ BEI - PT 2020 (2. ªFase)
Foi presente a Proposta n.º 113/VP/2018, firmada em 09 de novembro de 2018 pela
senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, referente à
2. ª fase de candidatura a financiamento EQ BEI

PT2020.

O Executivo Municipal deliberou por maioria:
a) Aprovar, nos termos do disposto na alinea ccc) do n. 0 1 do artigo 33° do Regime Jurídico
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e respetivas
declarações de retificação, as candidaturas dos projetos de investimento "Estrutura
Residencial para Idosos, Centro de Dia

e Serviço de Apoio Domiciliário - Monsaraz",

"Estrutura Residencial para Idosos, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário
Perolivas" e "Regeneração Urbana da Praça da Liberdade - Edificado - 1. ª Fase - Centro de
Acolhimento Turístico de Reguengos de Monsaraz

Café Central", aos financiamentos EQ

BEI - PT 2020;
b) Submeter à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea f) do n. º 1 do artigo
25. º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n. º 75/2013, de 12 de
setembro, na sua atual redação, o pedido de autorização para que a Câmara Municipal
contrate os três financiamentos EQ BEI • PT 2020 supra citados, no montante global
máximo de 694.058,08 € (seiscentos

e noventa e quatro mil, cinquenta e oito euros e oito

cêntimos), de modo a criar condições para acelerar a execução dos investimentos, nos
termos do Despacho n. º 6200/2018 dos Gabinetes dos Ministros das Finanças e do
Planeamento e das Infraestruturas, de 15 de junho e do Despacho n.º 6323-A/2018 da
Agência para o Desenvolvimento

e Coesão, l.P., de 27 de junho (publicados em Diário da

República a 26 e 28 de junho, respetivamente).
Minuta da 4. ª Adenda ao Acordo de Transação entre o Município de Reguengos de
Monsaraz e a Águas do Centro Alentejo S.A. (atualmente Águas do Vale do Tejo S.A.)
Foi presente a Proposta n.º 114/VP/2018, firmada em 09 de novembro de 2018 pela
senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, atinente à 4. ª
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adenda ao Acordo de Transação entre o Municipio de Reguengos de Monsaraz e a Águas do
Vale do Tejo, S.A..
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar a minuta da 4. ª Adenda ao Acordo de Transação a celebrar entre o Municipio de
Reguengos de Monsaraz e a "Águas do Vale do Tejo, S.A. ", elaborada ao abrigo das
disposições conjugadas do n.º 1, do artigo 65. 0 , da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro

e

dos artigos 1248. º a 1250. º do Código Civil, anexa à Proposta n. º 114/VP /2018, através da
qual o Município assume o pagamento da dívida em prestações mensais nos termos
definidos no Plano de Pagamentos constante ao Acordo;
b) Submeter a minuta da 4. ªAdenda ao Acordo de Transação a celebrar entre o Municipio
de Reguengos de Monsaraz e a "Águas do Vale do Tejo, S.A., a aprovação da Assembleia
Municipal de Reguengos de Monsaraz, nos termos do disposto na alínea c), do n.º 1, do
artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro e na alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º do
Anexo 1 à Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o regime jurídico das
Autarquias Locais;
c) Mandatar o senhor Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dr. José
Gabriel Paixão Calixto, a assinar a sobredita 4. ª Adenda ao Acordo de Transação, em
harmonia ao preceituado nas alíneas a) e b) do n.º 1, do artigo 35. º, do Anexo 1 à Lei n. º
75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o regime jurídico das Autarquias Locais.

Plano de Saneamento Financeiro - 2. º Relatório Semestral
Foi presente a Proposta n.º 115/VP/218, firmada em 09 de novembro de 2018 pela senhora
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, referente ao 2. º
Relatório Semestral do Plano de Saneamento Financeiro.
O Executivo Municipal deliberou por maioria:
a) Aprovar o documento "Plano de Saneamento Financeiro

2. 0 Relatório Trimestral",

anexo à Proposta n. º 115/VP /2018;
b) Submeter, nos termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na sua atual redação,

e do n.º 6 do artigo 59.º da Lei n.º 7312013, de 3 de

setembro, à aprovação da Assembleia Municipal o sobredito documento "Plano de
Saneamento Financeiro - 2.º Relatório Semestral".
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Fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano de 2018 (cobrança

em 2019)

Foi presente a proposta n.º 116/VP/2018, firmada em 09 de novembro de 2018 pela
senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, referente à
fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Fixar a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para o ano 2018 (cobrança em
2019), em 0,375% para os prédios urbanos, correspondendo a uma redução de 25% face à
taxa máxima prevista na lei para os munidpios abrangidos por programa de apoio à
economia local;
b) Submeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal de Reguengos de
Monsaraz, em ordem ao preceituado na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.ª do Regime Jurídico
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n. 0 7512013, de 12 de setembro;
c) Que a decisão da Assembleia Municipal sobre a fixação da taxa do IMI para o ano 2018
(cobrança em 2019), incidente sobre os referidos prédios, seja comunicada à Direcção·
Geral dos Impostos, até ao dia 31 de dezembro do corrente ano, por transmissão eletrónica
de dados, em cumprimento do disposto no n. º 14 do artigo 112. º do Código do Imposto
Municipal sobre Imóveis (CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de
novembro, na redação da Lei n. º 4212016, de 28 de dezembro.

Redução da taxa de IMI para famílias com dependentes e com habitação própria e
permanente para o ano de 2018 (cobrança em 2019)
Foi presente a Proposta n. º 117/VP /2018, firmada em 09 de novembro de 2018 pela
senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, referente à
redução da taxa de IMI para famílias com dependentes e habitação própria e permanente.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar a redução da taxa de IMI para o ano de 2018 (cobrança em 2019), a aplicar ao
prédio ou parte de prédio urbano destinado a habitação própria e permanente do sujeito
passivo ou do seu agregado familiar situado na área territorial do Município de Reguengos
de Monsaraz, nos seguintes termos:
i.€ 20,00, para os agregados familiares com um dependente a cargo;
ii.€ 40,00, para os agregados familiares com dois dependentes a cargo;
iii.€ 70,00, para os agregados familiares com três ou mais dependentes a cargo;
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b) Submeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal, em ordem ao
preceituado no artigo 112. º-A do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, na redação da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de
março;
c) Que a deliberação da Assembleia Municipal sobre a redução das taxas do IMI, em função
do número de dependentes, seja comunicada à Autoridade Tributária e Aduaneira, por
transmissão eletrónica de dados, até ao dia 31 de dezembro do corrente ano, em
cumprimento do disposto no n. º 2 do artigo 112. º-A, em conjugação com o n. º 14 do artigo
112. º, ambos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis;
d) A notificação do teor da deliberação da Assembleia Municipal que recair sobre a
presente proposta à APFN

Associação Portuguesa de Famílias Numerosas, com sede na

Rua José Calheiros, n. º 15, 1400-229 Lisboa.
Lançamento da derrama (cobrança em 2019)
Foi presente a proposta n.º 118/VP/2018, firmada em 09 de novembro de 2018 pela
senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, referente à
fixação das taxas de derrama para cobrança em 2019.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Em cumprimento dos termos conjugados da alínea i) do n. º 1 do artigo 35. º do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, e do n. 0
1 do artigo 18. º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades
lntermunicipais, aprovado pela Lei n. º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação mais
atualizada, determinar o lançamento de uma taxa de derrama correspondente a 1,25%
sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas
coletivas (IRC), com volume de negócios superior a 150.000(, para cobrança no ano de
2019, a qual corresponde a uma redução de 17% face à taxa máxima prevista na lei;
b) Em cumprimento dos termos conjugados da alínea i) do n.º 1 do artigo 35.º do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, e do n. º
1 do artigo 18. º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades
lntermunicipais, aprovado pela Lei n. 0 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação mais
atualizada, se proceda ao lançamento de uma taxa reduzida de derrama correspondente a
0,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento de
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pessoas coletivas (IRC), com volume de negócios inferior a 150.000€, para cobrança no ano
de

2019,

como

estimulo

ao

desenvolvimento

à

atividade

económica

e

ao

empreendedorismo, a qual corresponde a uma redução de 67% face à taxa máxima prevista
na lei;
e) Determinar a prorrogação da isenção da taxa de derrama deliberada no ano anterior
para as empresas que se fixem no concelho de Reguengos de Monsaraz em 2018, ou seja,
determinar a isenção da taxa de derrama, pelo período de três anos para todas as
empresas que no ano de 2018 tenham, cumulativamente, fixado a sua sede no concelho de
Reguengos de Monsaraz e que criem e mantenham durante esse período no mínimo 3 (três)
postos de trabalho;
d) Submeter a deliberação que recaiu sobre a presente proposta à aprovação da
Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz, em ordem ao preceituado na alínea d) do
n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro;
e) Que a decisão da Assembleia Municipal sobre o lançamento da derrama seja comunicada
por via eletrónica por esta Câmara Municipal à Direção Geral de Impostos até ao dia 31 de
dezembro de 2018, em ordem ao preceituado no n. º 9 do artigo 18. º do Regime Financeiro
das Autarquias Locais e das Entidades lntermunicipais, aprovado pela Lei n. º 73/2013, de 3
de setembro.

Participação Variável no IRS para 2019
Foi presente a Proposta n. º 119/VP/2018, firmada em 09 de novembro de 2018 pela
senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, referente à
fixação da participação variável no JRS para 2019.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Em cumprimento do n. º 2 do artigo 26. º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e
das Entidades lntermunicipais, aprovado pela Lei n. 0 73/2013, de 3 de setembro, na sua
redação mais atualizada, aprovar uma percentagem de participação variável no IRS
correspondente a 5% do IRS dos sujeitos passivos com domicilio fiscal na respetiva
circunscrição territorial do Município de Reguengos de Monsaraz para 2019;
b) Aprovar que 50% deste valor seja atribuído a despesas no âmbito do Cartão Social do
Munícipe;
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c) Submeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do
preceituado na Lei n. º 7512013, de 12 de setembro, que estabeleceu, entre outros, o
regime jurídico das autarquias locais;
d) Que a deliberação da Assembleia Municipal sobre a percentagem de participação
variável no IRS seja comunicada por via eletrónica por esta Câmara Municipal à Direção
Geral de Impostos até ao dia 31 de dezembro de 2018, em ordem ao preceituado no n. º 2 e
n. º 3 do artigo 26. º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades
lntermunicipais, aprovado pela Lei n. 0 7312013, de 3 de setembro, na sua redação mais
atualizada.
Declaração de utilidade pública da expropriação de uma parcela de terreno com 9. 777
m2, sita na freguesia de Monsaraz, destinada ao Parque de Estacionamento do Centro
Náutico de Monsaraz
Foi presente a Proposta n. 0 120/VP/2018, firmada em 09 de novembro de 2018 pela
Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, referente à
declaração de utilidade pública da expropriação de uma parcela de terreno destinada ao
Parque de Estacionamento do Centro Náutico de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) De acordo com o disposto na alínea vv), do n. º 1, do artigo 33. º, do Anexo 1 à Lei n. º
75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais, e de
acordo com a fundamentação exposta na Proposta n. 0 120/VP/2018, submeter à Assembleia
Municipal, nos termos dos artigos 11.º, n.º 6, 12.º, n.º 1, 13.º e 14.º, n.ºs 2, 3 e 4, todos do
Código das Expropriações, aprovado pela Lei n. º 168/99, de 18 de setembro, na sua redação
atual, o requerimento da declaração de utilidade pública da expropriação de uma parcela
de terreno, com a área de 9.777 m2, necessária à execução do Plano de Intervenção no
Espaço Rural do Centro Náutico de Monsaraz,

para utilização como parque de

estacionamento de apoio ao Centro Náutico e à praia fluvial de Monsaraz, com a
documentação anexa mencionada de seguida, para que a Assembleia Municipal delibere a
Declaração de Utilidade Pública da expropriação por maioria dos membros em efetividade
de funções;
b) Aprovar o valor dos encargos previsíveis com a expropriação, que ascendem a € 12.000,00
(doze mil euros), em conformidade com o Relatório da perita avaliadora da lista oficial do
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Tribunal da Relação de Évora, verba esta cabimentada, com dotação a suportar através da
rúbrica da GOP 2 3 201012311

e da classificação económica 070101 do Orçamento Municipal

para o ano de 2018;
e) Em harmonia ao preceituado no n. 0 4 do artigo 14. 0

e no n.º 1 do artigo 17.º do Código

das Expropriações, aprovado pela Lei n.º 168/99, de 18 de setembro, na sua redação atual,
determinar a comunicação ao membro do Governo responsável pela área da administração
local da deliberação da assembleia municipal e a publicação na 2. ª Série do Diário da
República, do ato declarativo da utilidade pública; outrossim, notificar o expropriado por
carta registada com aviso de receção, devendo ser averbado o ato no registo predial;
d) Determinar o cumprimento do disposto nos artigos 33. º e seguintes do Código das
Expropriações, no que concerne expropriação amigável.

Regeneração Urbana do Largo da República e Envolvente, em Reguengos de Monsaraz Empreitada e candidatura
Foi presente a Proposta n.º 121/VP/2018, firmada em 09 de novembro de 2018 pela
senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, referente

à

empreitada e candidatura da Regeneração Urbana do Lago da República e Envolvente, em
Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar o projeto técnico de "Regeneração Urbana do Largo da República e Envolvente,
em Reguengos de Monsaraz", bem como o respetivo orçamento e peças de procedimento;
b) Executar a respetiva empreitada através de procedimento concursal por Concurso

Público;
c) Determinar, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 67º do Código dos Contratos
Públicos, que o Júri do procedimento seja composto por:
Efetivos:
José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal, na qualidade de Presidente
do Júri;
Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, Vereador;
Tiago Miguel Pereira Paias Valadas Gaspar, Técnico Superior (Engenheiro Civil);
Suplentes:
Ana Margarida Férias Paixão Ferreira, Técnica Superior (Arquiteta Paisagista);
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Paulo Jorge Delgado Chaveiro, Técnico Superior (Engenheiro Recursos Hidricos).
d) Determinar, nos termos do disposto no artigo 290º-A do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n. º 18/2008, de 29 de Janeiro, na redação do Decreto-Lei n.º
111-6/2017, de 31 de agosto seja designado como Gestor de Contrato para esta
empreitada o Coordenador Técnico João Manuel Pai as Gaspar.

Alteração do loteamento "1.ª Fase da Expansão da Zona Industrial", em Reguengos de
Monsaraz
Foi presente a Proposta n. 0 24/VMS/2018, firmada pelo senhor Vereador da Câmara
Municipal Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 07 de novembro de 2018,
referente à alteração ao loteamento "1. ª Fase da Expansão da Zona Industrial", em
Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar a alteração ao loteamento urbano de iniciativa municipal "1. 11 Fase de Expansão
da Zona Industrial", em Reguengos de Monsaraz, de acordo com a planta síntese anexa à
Proposta n.º 24/VMS/2018, consubstanciada apenas na alteração do número de lotes, de 12
para 13, através da divisão do lote 8, no lote 8

e no lote 8A, passando, cada um a ter a

área de 1.950 m2 , mantendo-se inalteradas as restantes caraterísticas de ocupação, nos
seguintes moldes:
i) Área total do loteamento: 61. 750 m2;
ii) Área total dos lotes: 43.955 m2;
iii) N. 0 total de lotes: 13, numerados da seguinte forma: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8A, 9, 10, 11

e 12, em que o lote 8 passa a ter a área de 1950 m2 e o lote 8A a área de 1950 m2.
b) Determinar a comunicação oficiosa da alteração à Conservatória do Registo Predial de
Reguengos de Monsaraz, para efeitos de averbamento, atento o disposto no n. 0 7 do artigo
27. º do RJUE.

Pedido de autorização para arrendamento dos lotes n. ºs 3 e 4 do loteamento "1. ª Fase
da Expansão da Zona Industrial", em Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n. º 25/VMS/2018, firmada pelo senhor Vereador da Câmara
Municipal Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 08 de novembro de 2018,
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referente ao pedido de autorização para arrendamento de lotes no loteamento "1. ª Fase
da Expansão da Zona Industrial", em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar o pedido apresentado pela sociedade comercial "Última Cruzada, S.A. ", de
autorização para arrendamento dos lotes n. ºs 3 e 4 da Zona Industrial de Reguengos de
Monsaraz, à sociedade unipessoal por quotas "Risingspirit - Uni pessoal, Lda.", nos termos
do disposto na cláusula 14. ª das Normas para a Alienação em Hasta Pública de Lotes no
Loteamento "1. ª Fase de Expansão da Zona Industrial", em Reguengos de Monsaraz, para o
desenvolvimento da atividade de recolha e tratamento de RCD'S (entulhos), que venha a
ser objeto de licenciamento pela entidade competente, sendo possível desenvolver no
local atividades ligadas com a indústria, ·comércio e serviços, de acordo com o previsto no
Loteamento em apreço;
c) Determinar a notificação da requerente do teor da presente deliberação.

Administração Urbanística

Licenciamento para obras de edificação - aprovação do projeto de arquitetura Processo administrativo n. º 7712018
Presente o processo administrativo n. º 77 /2018, de que é titular Tânia Luísa Roques Leitão.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar o projeto de arquitetura;
b) Notificar a titular do processo 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. 0 52/2018
Presente o processo administrativo n. º 52/2018, de que é titular Zélia Maria Chumbo dos
Santos.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar os projetos de especialidades e o efetivo licenciamento;
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b) Notificar a titular do processo do teor da presente deliberação, bem como de que
deverá requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção nos prazos
previstos no RJUE.
Licenciamento de alterações no decorrer de obra - Processo Administrativo n. 0 71/2010

Presente o processo administrativo n. º 71 /201 O, de que é titular Marisa Alexandra dos
Santos Bento.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Aprovar o projeto de alterações;
b) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação.

e renovação do processo administrativo n. 0 2212015
Presente o processo administrativo n.º 76/2018, de que é titular a Associação de
Declaração de Caducidade

Solidariedade Social de São Marcos do Campo.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Declarar a caducidade e renovação do processo administrativo n. º 22/2015 que deu
origem ao atual processo n. º 76/2018;
b) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação.

Declaração de Caducidade

e

renovação do processo administrativo n. º 1312014

Presente o processo administrativo n.º 75/2018, de que é titular a Associação de
Solidariedade Social de São Marcos do Campo.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Declarar a caducidade e renovação do processo administrativo n. º 13/2014 que deu
origem ao atual processo n. º 75/2018;
b) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação.

Paços do Municipio de Reguengos de Monsaraz, de 16 de novembro de 2018
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Presidente da Câmara Municipal
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