REGUENG®S
DE MONSARAZ

EDITAL N.º 20/CM/2019
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO DIA 02 DE MAIO DE 2019
JOSÉ GABRIEL CALIXTO, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em
conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, que estabelece, entre outros, o regime juridico das autarquias locais, publicita
as deliberações desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz tomadas na sua reunião
ordinária de 02 de maio de 2019, a seguir transcritas:

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

Leitura e Aprovação de Ata de 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 Juridico das Autarquias Locais, efetuou a leitura de ata
de reunião anterior, ocorrida em 3 de abril de 2019 e colocou-a à aprovação dos membros
presentes.
A ata da reunião ordinária ocorrida em 3 de abril de 2019 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.
Não participou na votação a Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima
Janes Quintas, em virtude de não ter estado presente na referida reunião.

ORDEM DO DIA

Hasta Pública para atribuição do direito à ocupação da banca n. º 9 do Mercado Municipal
de Reguengos de Monsaraz
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em conformidade
com a deliberação tomada na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 17 de
abril de 2019, deu conta das condições a que estava sujeita a presente hasta pública,
conforme estabelecido no edital de pubUcitação da mesma, tendo-se inscrito apenas um
concorrente, a senhora Patrícia Alexandra Godinho Cachaço.
Tendo em conta o estabelecido no referido Edital, e havendo apenas um único concorrente,
a concessão do direito de ocupação da banca n. º 9 do Mercado Municipal de Reguengos de
Monsaraz foi adjudicada à senhora Patricia Alexandra Godinho Cachaço, com a taxa mínima
de concessão de€ 69, 10 € (sessenta e nove euros e dez cêntimos), acrescida de IVA à taxa
legal em vigor.
Aquisição do prédio urbano sito à Rua das Necessidades, n. º 4, em São Pedro do Corval
Foi presente a Proposta n.º 46/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara
Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 23 de abril de 2019, atinente à aquisição do
prédio urbano sito à Rua das Necessidades, n. º 4, em São Pedro do Corval.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar a aquisição do prédio urbano sito à Rua das Necessidades, n. º 4, em São Pedro do
Corval, freguesia de Corval e concelho de Reguengos de Monsaraz, inscrito na matriz predial
sob o artigo 304, da freguesia de Corval e descrito na Conservatória do Registo Predial sob o
n.º 1889/20090327, com a área total de 37 m2, pelo valor de 4.000,00 € (quatro mil euros);
b) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dr. José
Gabriel Calixto, para outorgar a respetiva Escritura de Compra e Venda, em ordem ao
preceituado, designadamente na alínea a), do n. º 1, do artigo 35. 0 , do Anexo 1, da Lei n. º
75/2013, de 12 de setembro, que aprovou, entre outros, o Regime Jurídico das Autarquias
Locais.
Minuta do segundo aditamento ao contrato de cedência de espaço celebrado com a
TMN -Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.
Foi presente a Proposta n.º 47/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara
Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 26 de abril de 2019, atinente à minuta do
segundo aditamento ao Contrato de Cedência de Espaço celebrado com a TMN Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A..
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar a minuta do Segundo Aditamento ao Contrato de cedência de espaço, celebrado
em 14 de janeiro de 2002, a celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a
sociedade comercial "OMTEL, Estruturas de Comunicações, S.A. ", a qual se encontra anexa

à Proposta n.º 47 /GP/2019;
b) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dr. José
Gabriel Paixão Calixto, a assinar o sobredito Aditamento, em harmonia ao preceituado nas
alíneas a) e b) do n. 0 1, do artigo 35. º, do Anexo I à Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro, que
aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais;
c) Dar conhecimento do teor da presente deliberação à Direção Regional de Cultura do
Alentejo.
Contratação de empréstimos de médio e longo prazos para substituição de divida do
contrato de empréstimo do PAEL - Programa de Apoio à Economia Local

Foi presente a Proposta n.º 48/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara
Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 26 de abril de 2019, atinente à abertura de um
procedimento para contratação de empréstimo de médio e longo prazos.
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 a abertura de um procedimento para contratação de empréstimo de médio e
longo prazos, para posterior aprovação e submissão à Assembleia Municipal, nos termos do
disposto na alinea ccc) do n. º 1 do artigo 33° e na alinea f) do n. º 1 do artigo 2, ambos do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, para substituição de divida do contrato de empréstimo do PAEL, no valor de
2.605. 906,24€, com um prazo de 15 anos, sem carência de capital e amortizações mensais
de capital e juros, com taxa de juro variável indexada à Euribor a 6 meses acrescida de
spread (a apresentar pelas instituições financeiras) e floor zero;
b) Determinar que sejam convidadas as seguintes instituições financeiras, designadamente:
Caixa Geral de Depósitos, S.A.; Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central, C.R.L. ;
Banco BPI, S.A.; Novo Banco, S.A.; Banco Comercial Português, S.A.; Banco Santander Totta,
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S.A.; e Banco BIC Português, S.A., a fim de apresentarem, querendo, as respetivas condições
e estipulações contratuais.
Atribuição do Cartão Social do Munícipe
Foi presente a Proposta n. 0 36/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 26 de abril de 2019, referente à atribuição do
Cartão Social do Munícipe.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do Cartão Social do
Munícipe aos munícipes constantes na Proposta n. º 36/VP /2019, nos exatos termos
consignados.
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe
Foi presente a Proposta n. 0 37 /VP /2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 26 de abril de 2019, referente à atribuição dos
apoios previstos no Cartão Social do Munícipe, no que respeita à comparticipação nas
despesas efetuadas com a aquisição de medicamentos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos apoios previstos
aos munícipes titulares do Cartão Social do Munícipe, nos exatos termos consignados.
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe

Foi presente a Proposta n.º 38/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 26 de abril de 2019, referente à atribuição dos
apoios previstos no Cartão Social do Munícipe, no que respeita à disponibilização dos
materiais para as obras a realizar nas habitações dos beneficiários.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos apoios previstos
aos munícipes titulares do Cartão Social do Municipe, nos exatos termos consignados.
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Municipe
Foi presente a Proposta n.º 39/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 26 de abril de 2019, referente

à atribuição dos

apoios previstos no Cartão Social do Municipe, no que respeita à bolsa de ocupação
temporária de tempos livres.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, integrar, nos termos do disposto do n. º 1
do art. º 23. º e do n. º 2 do art. º 24.º, ambos do Regulamento de Atribuição do Cartão Social
do Munícipe, os munícipes referidos na Proposta n. 0 39/VP/2019, titulares do Cartão Social
do Munícipe, na medida Ocupação Temporária de Tempos Livres, nos exatos termos
consignados.

Administração Urbanística

Licenciamento para obras de ampliação - aprovação dos projetos de Especialidades Processo administrativo

n.º 14/2019

Foi presente o processo administrativo n. 0 14/2019, de que é titular Vasco Manuel Paneiro
Ambrósio.

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento;
b) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação, bem como de que deverá
requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção, nos prazos previstos no
RJUE.
Licenciamento para obras de legalização - Processo administrativo

n. º

23/2019

Foi presente o processo administrativo n. º 23/2019, de que é titular Francisco António
Espinheira Alexandrino.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar o projeto de arquitetura;
b) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação, bem como de que deverá
requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção, nos prazos previstos no
RJUE.
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Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, de 6 de maio de 2019

José Gabriel Calixto

Presidente da Câmara Municipal
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