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REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

EDITAL N.º 28/CM/2019 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO  

ORDINÁRIA DO DIA 12 DE JUNHO 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 1à 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 12 de junho 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 57.0 do Anexo 1à 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, ocorrida em 29 de maio de 2019 e colocou-a à aprovação dos 

membros presentes. 

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

ORDEM DO DIA 

MOVIREG - Associação de Voluntariado em Movimento de Reguengos de Monsaraz: VIII Dia 

de Campo 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 03/VP/2019, firmado pela Senhora Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 06 de junho de 2019, para realização 

do VIII Dia de Campo, no dia 29 de junho de 2019, no Jardim Público de São Pedro do Corval. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela MOVIREG 

- Associação de Voluntariado em Movimento de Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos 
peticionados. 
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Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Visita de estudo 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 04/VP/ 201 9, firmado pela Senhora Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 06 de junho de 2019, para cedência de 

transporte com vista à realização da Visita de Estudo à Kidzania, no dia 27 de junho de 

2019, em Lisboa. 

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

Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos peticionados. 

Atlético Sport Clube: Torneio de Futsal 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 20/VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador da Câmara 

Municipal Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 06 de junho de 2019, referente 

à cedência do Pavilhão Gimnodesportivo, para realização do Torneio de Futsal, entre os dias 

27 e 30 de junho, em Reguengos de Monsaraz. 

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

Sport Clube, nos exatos termos peticionados. 

Não participou na votação o Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão 

Calixto, em virtude de exercer cargo nos órgãos sociais do Atlético Sport Clube. 

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

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 57/GP/2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 04 de junho de 2019, 

atinente à autorização prévia no âmbito da lei dos compromissos e pagamentos em atraso. 

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 assunção dos compromissos plurianuais já arrogados e com efeitos produzidos 

no período transcorrido entre a sessão da Assembleia Municipal de 29 de abril de 2019 e a 

agendada para o corrente mês de junho; 

b) Aprovar a remessa do processo à Assembleia Municipal, nos termos da alínea e) 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. 
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Oferta pública para a cessão de exploração da loja e do restaurante do Centro de  
Acolhimento Turístico de Reguengos de Monsaraz (antigo Café Central)  
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 58/GP/2019, firmada pelo Senhor  

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 05 de junho de 2019>  

atinente à oferta pública para a cessão de exploração da loja e do restaurante do Centro de  
Acolhimento Turístico de Reguengos de Monsaraz (antigo Café Central).  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Aprovar a abertura do procedimento para a cessão de exploração da loja e do restaurante  

do Centro de Acolhimento Turístico de Reguengos de Monsaraz;  

b) Aprovar o processo de oferta pública para a cessão de exploração da loja e do restaurante  

do Centro de Acolhimento Turíst ico de Reguengos de Monsaraz, constituído pelo programa e  
pelo caderno de encargos, e respetivos anexos, que se encontram anexos à Proposta N. º  
58/GP/2019;  

c) Aprovar o Edital de publicitação da oferta pública, que se encontra anexo à Proposta N.º  
58/GP/2019 e se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os devidos e legais  

efeitos;  

d) Aprovar a seguinte composição do júri do concurso:  

Membros efetivos:  

i) Nelson Fernando Nunes Galvão - Chefe de Divisão de Admi~istração Geral, na qualidade de  
Presidente;  
ii) Marta de Jesus Rosado Santos Técnica Superior, que substituirá o Presidente do Júri nas  

suas faltas e impedimentos;  

iii) Maria Beatriz Lopes SHva - Coordenadora Técnica.  

Membros Suplentes:  

i) Paulo Jorge Delgado Chaveiro Técnico Superior;  
ii) Sónia Sofia Cardoso Almeida - Técnica Superior.  

Projeto de alteração ao Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de  
Terrenos Privados  
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 59/GP/2019, firmada pelo Senhor  
Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 05 de junho de 2019,  
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atinente ao projeto de alteração ao Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de 

Terrenos Privados. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 
a) Aprovar o Projeto de Alteração ao Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza 

de Terrenos Privados, nos termos do disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea k) 
do n. 0 1 do artigo 33.0 , ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo 

Anexo 1 à Lei n.º 75/2013 , de 12 de setembro, que se encontra anexo à Proposta N.0 

59/GP/2019, e se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os devidos e legais 

efeitos; 
b) Atenta a natureza da matéria que afeta de modo direto e indireto os direitos e interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos, aprovar a submissão do citado Projeto de Alteração ao 

Regulamento Municipal de Uso do Fogo e de Limpeza de Terrenos Privados, a consulta 

pública, nos termos do disposto no artigo 101 .º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto-Lei n. º 412015, de 07 de j aneiro, procedendo-se, para o efeito, à sua 
publicação na 2. ª Série do Diário da República e na Internet, no sítio institucional do 

Município. 

Organização dos serviços municipais - criação e alteração de Unidades Orgânicas 

Flexíveis 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.0 60/GP/2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 06 de junho de 2019, 

atinente à organização dos serviços municipais - criação e alteração de Unidades Orgânicas 
Flexiveis. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a alteração à deliberação tomada na reunião da Câmara Municipal de Reguengos 

de Monsaraz de 26 de dezembro de 2012, pela qual foram criadas as unidades orgânicas 
flexíveis do Município e definidas as respetivas atribuições e competências, nos seguintes 
termos: 

i) criação da Divisão Juridica, de Auditoria e de Fiscalização; 

ii) manutenção das restantes unidades orgânicas flexíveis criadas pela deliberação da 
câmara municipal tomada na sua reunião de 26 de dezembro de 2012; 

O que se traduzirá no seguinte quadro de unidades orgânicas flexíveis: 
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A1) Unidades Orgânicas Flexíveis dirigidas por cargo de direção intermédia de 2.º grau  

(Divisão Municipal):  

i) Divisão de Administração Geral;  

ii) Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico;  

iii)Divisão Juridica, de Auditoria e de Fiscalização  
A2) Unidades Orgânicas Flexíveis dirigidas por cargo de direção intermédia de 3. ºgrau:  

i) Unidade Orgânica de 3. ºgrau Planeamento, Obras e Ambiente  

ii) Unidade Orgânica de 3.0 grau Sociocultural e Desportiva.  

b) Definir as atribuições e competências da unidade orgânica flexível, agora criada (Divisão  
Jurídica, de Auditoria e de Fiscalização), nos termos do anexo à Proposta N.º 60/GP/2019;  

c) Que a presente alteração entre em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário  

da República, nos termos do n.º 6 do artigo 10.º do Decreto - lei n.º 305/2009, de 23 de  

outubro.  

Primeira alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o  

ano de 2019 e Mapa Anual de Recrutamento  

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 61/GP/2019, firmada pelo Senhor  

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 06 de junho de 2019,  
atinente à primeira alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz  

para o ano de 2019 e Mapa Anual de Recrutamento.  
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Aprovar a proposta de primeira alteração do Mapa de Pessoal para o ano de 2019 e ao  

Mapa Anual de Recrutamento, que se encontra anexa à Proposta n.º 61/GP/2019 e submete- 
la, de acordo com o preceituado na alinea a) do n. º 2 do artigo 3. 0 do Decreto - Lei n. º  
209/2009, de 3 de setembro, no artigo 29.0 do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e na  

alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a  

aprovação final pela Assembleia Municipal;  

b) Que a presente alteração fique condicionada à aprovação da Proposta n.º 60/GP/2019  

pelo órgão executivo, pela qual se propõe a criação da Divisão Juridica, de Auditoria e de  
Fiscalização e se definem as suas atribuições e competências.  

Transferência de Competências para os Órgãos Municipais no domínio da Educação 
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Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 62/GP/2019, firmada pelo Senhor  

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 06 de junho de 2019,  

atinente à transferência de Competências para os Órgãos Municipais no domínio da  

Educação.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  
a) Ratificar a pronúncia do Município de Reguengos de Monsaraz, elaborada nos termos do  

n.0 2 do artigo 69.º do Decreto - Lei n.º 2112019, de 30 de janeiro, e enviada ao Senhor  

Secretário de Estado do Orçamento, ao Senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais e  

à Senhora Secretária de Estado Adjunta da Educação, a qual se encontra anexa à Proposta  
n. º 62/GP/2019;  

b) O não exercício das competências previstas no artigo 11. º da Lei n. º 50/2018, de 16 de  
agosto e no Decreto Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, no ano de 2019 - Transferência de  

competências para os órgãos municipais no domínio da educação;  

e) Submeter à Assembleia Municipal para que este órgão delibere, nos termos do n.º 2 do  

artigo 4.0 da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto e do n.º 2 do artigo 76.0 do Decreto - Lei n.º  

21/2019, de 30 de janeiro, o não exercício no ano de 201 9 das competências previstas neste  

último diploma legal, no domínio da educação.  

Revisão n.0 1 ao Plano Plurianual de Investimentos 2019 - 2022 e Orçamento de 2019  
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 63/GP/2019, firmada pelo Senhor  

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 06 de junho de 2019,  

atinente à Revisão n. º 1 ao Plano Plurianual de Investimentos 2019 - 2022 e Orçamento de  
2019.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Aprovar a Revisão n.0 1 ao Plano Plurianual de Investimentos 2019-2022 e ao Orçamento  

de 2019, cujos mapas se encontram anexos à Proposta n. º 63/ GP/2019;  

b) Submeter o aludido documento de Revisão à apreciação e aprovação da Assembleia  

Municipal, em harmonia ao disposto na alínea a) do n. º 1 do artigo 25. º da Lei n.º 75/2013,  
de 12 de setembro.  

Minuta de contrato de financiamento reembolsável EQ BEI PT2020 da operação  

"Recuperação dos Baluartes Fortificados em Monsaraz" - ALT20-08-2114-FEDER-000085  

Página 6 de 13 



REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

<4'1?.H.XK'<J.;hO'l;rA"C'fV("....._ 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.0 64/GP/2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 06 de junho de 2019, 

atinente à minuta de contrato de financiamento reembolsável EQ BEI PT2020 da operação 

"Recuperação dos Baluartes Forti ficados em Monsaraz" - ALT20-08-2114-FEDER-000085. 

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 contra da Senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, 

aprovar a minuta do Contrato de Financiamento Reembolsável para financiamento parcial da 

contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 ALT20-08-2114-FEDER-000085 -

Recuperação dos Baluartes Fortificados em Monsaraz, apresentada pela Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão, 1. P. e respetivos anexos à mesma, que fazem parte integrante 

da Proposta n.º 64/GP/2019. 

Minuta de contrato de financiamento reembolsável EQ BEI PT2020 da operação 
"Requalificação dos Edifícios da Rede Escolar do Concelho de Reguengos de Monsaraz" -

ALT20-02-5673-FEDER-000054 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 65/GP/2019, firmada pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 06 de junho de 2019, 

atinente à minuta de contrato de financiamento reembolsável EQ BEI PT2020 da operação 

"Requalificação dos Edifícios da Rede Escolar do Concelho de Reguengos de Monsaraz" -

ALT20-02-5673-FEDER-000054. 

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 contra da Senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, 

aprovar a minuta do Contrato de Financiamento Reembolsável par~ financiamento parcial da 

contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 ALT20-02-5673-FEDER-000054 -

Requalificação dos Edifícios da Rede Escolar do Concelho de Reguengos de Monsaraz. 
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Minuta de contrato de financiamento reembolsável EQ BEI PT2020 da operação 

"Regeneração do Centro Histórico de S. Marcos do Campo - Sociedade Harmonia 
Sanmarquense" - ALT20-04-2316-FEDER-000049 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 66/GP/2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 06 de junho de 2019, 

atinente à minuta de contrato de financiamento reembolsável EQ BEI PT2020 da operação 
"Regeneração do Centro Histórico de S. Marcos do Campo - Sociedade Harmonia 

Sanmarquense" - ALT20-04-2316-FEDER-000049. 

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 contra da Senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, 

aprovar a minuta do Contrato de Financiamento Reembolsável para financiamento parcial da 

contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 ALT20-04-2316-FEDER-000049 -
Regeneração do Centro Histórico da S. Marcos do Campo - Sociedade Harmonia 

Sanmarquense. 

Contratação de empréstimo de médio e longo prazos para substituição de divida do 

contrato de empréstimo do PAEL - Relatório Final de Análise das Propostas 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 67/GP /2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 06 de junho de 2019, 

atinente ao Relatório Final de Análise das Propostas para Contratação de empréstimo de 

médio e longo prazos para substituição de divida do contrato de empréstimo do PAEL. 

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 contra da Senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates: 

a) Aprovar nos termos do disposto na alínea 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, a contratação de um empréstimo de médio e longo prazos para 

substituição de dívida do contrato de empréstimo do PAEL, no valor de 2.605. 906,24€ (dois 
milhões seiscentos e cinco mil novecentos e seis euros e vinte e quatro cêntimos); 
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b) Autorizar a contratação deste financiamento junto do Banco BPI, S.A. , de acordo com o 

Relatório Final de Análise das Propostas para Contratação de Empréstimo de Médio e Longo 

Prazos para Substituição de Divida do Contrato de Empréstimo do PAEL - Programa de Apoio 

à Economia Local, o qual se encontra anexo à Proposta n.º 67/GP/2019; 
c) Submeter à Assembleia Municipal para que este órgão, nos termos do disposto na alínea f) 

do n. 0 1 do artigo 25º daquele Regime Jurídico, autorize a Câmara Municipal a contratar um 
empréstimo de médio e longo prazos para substituição de dívida do contrato de empréstimo 

do PAEL, no valor de 2.605.906,24€ (dois milhões seiscentos e cinco mil novecentos e seis 

euros e vinte e quatro cêntimos) e para que autorize a contratação deste financiamento 

junto do Banco BPI, 5.A., de acordo com o Relatório Final de Análise das Propostas para 

Contratação de Empréstimo de Médio e Longo Prazos para Substituição de Divida do 

Contrato de Empréstimo do PAEL - Programa de Apoio à Economia Local, o qual se encontra 

anexo à Proposta n.0 67/GP/2019. 

Candidatura a financiamento EQ BEI - PT 2020 ~ 4.ª fase 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 68/GP/2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 06 de junho de 2019, 

atinente à candidatura a financiamento EQ BEI - PT 2020 - 4. ª fase. 

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 contra da Senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates: 

a) Aprovar, nos termos do disposto na alínea ccc) do n. º 1 do artigo 33º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado peta lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, e respetivas 

declarações de retificação, as candidaturas dos projetos de investimentos "Centro de 

Acolhimento Empresarial", "Sementes para a Integração - Requalificação de 25 fogos de 
habitação social sitos no Bairro 25 de Abril em S. Pedro do Corval'', "Controlo de Perdas no 

Alentejo Central" e "Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária no Concelho de 

Reguengos de Monsaraz · Vias Pedonais de Reguengos de Monsaraz - 2. ª Fase", aos 
financiamentos EQ BEI - PT 2020; 

b) Submeter à Assembleia Municipal para que este órgão, nos termos do disposto na alínea f) 
do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Le1 n.º 
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75/2013, de 12 de setembro, autorize a Câmara Municipal a contratar os financiamentos EQ 

BEI PT 2020 supra citados, no montante global máximo de 112.067,28 €(cento e doze mil 

sessenta e sete euros e vinte 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, 1.P., de 27 de 

junho (publicados em Diário da República a 26 e 28 de junho, respetivamente). 

Protocolo de colaboração entre a Rede Europeia das Cidades do Vinho - RECEVIN, a AMPV 

e as Cidades do Vinho 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 69/GP/2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 06 de junho de 2019, 

atinente ao protocolo de colaboração entre a Rede Europeia das Cidades do Vinho -

RECEVIN, a AMPV e as Cidades do Vinho. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a)Aprovar, em harmonia, nomeadamente, do disposto na alínea t) do n. º 1 do artigo 33. 0 do 

Anexo 1à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a RECEVIN, a AMPV e os 

municípios de Palmela, Beja, Viana do Castelo, Vidiguei ra, Barcelos, Reguengos de 

Monsaraz, Lagoa, Madalena do Pico, Torres Vedras, Alenquer e Peso da Régua, que se 

encontra anexa à Proposta N.º 69/GP/2019; 

b) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dr. José 

Gabriel Paixão Calixto, a assinar o sobredito Protocolo, em harmonia ao preceituado nas 

alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 35. 0 do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 

aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais. 

Protocolo de colaboração entre a Fundação Altice Portugal e o Município de Reguengos 

de Monsaraz - Projetos Cabines de Leitura 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 70/GP/2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 06 de junho de 2019, 

atinente ao protocolo de colaboração entre a Fundação Altice Portugal e o Municipio de 

Reguengos de Monsaraz Projeto Cabines de Leitura. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Protocolo de Colaboração 

celebrado entre a Fundação Altice Portugal e o Município de Reguengos de Monsaraz, em 30 
de abril de 2019, no âmbito do Projeto Cabines de Leitura, que se encontra anexa à 
Proposta N.º 70/GP/2019. 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Propost a n.º 52/VP / 2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 06 de junho de 2019, 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 na Proposta n. º 52/VP /2019, nos exatos 
termos consignados. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 

Foi pressente a Proposta n. º 53/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 06 de junho 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. 0 54/VP /2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, Élia de Fát ima Janes Quintas, em 06 de junho de 2019, referente à atribuição dos 

apoios previstos no Cartão Social do Munícipe, no que respeita à bolsa de ocupação 
temporária de tempos livres. 

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

aos munícipes titulares do Cartão Social do Munícipe, nos exatos termos consignados. 

Cedência do direito de ocupação das lojas n.ºs 26 e 27 do Mercado Municipal de 

Reguengos de Monsaraz 
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Foi presente a Proposta n.º 13/VMS/2019, fi rmada pelo Senhor Vereador da Câmara  
Municipal, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 04 de junho de 2019, referente  

à cedência do direito de ocupação das lojas n. ºs 26 e 27 do Mercado Municipal de Reguengos  

de Monsaraz.  
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder autorização para a cedência do  

direito de ocupação das lojas n.ºs 26 e 27 do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz  

para Valéria Leal de Oliveira, nos termos dos n. ºs 4 e 7 do artigo 16. 0 do Regulamento do  

Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz, para o exercício da atividade de cabeleireira.  

Licenciamento para obras de alterações - aprovação dos projetos das Especialidades -

Processo administrativo n. º 19/2019  
Foi presente o processo administrativo n.º 19/2019, de que é titular Marta Isabel Tapum  

Ferro Gouveia de Carvalho.  

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 e ampliação - aprovação do projeto de  

Arquitetura e Especialidades - Processo administrativo n. º 12/2019  

Foi presente o processo administrativo n.º 1212019 , de que é titular Fábrica da Igreja  

Paroquial de Monsaraz.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  
a) Aprovar o projeto de arquitetura e especialidades e efetivo licenciamento com as  

condições explanadas no oficio n.0 DRCALEN-5-2019/492765, de 27 de maio da Delegação  

Regional de Cultura do Alentejo (DRCALEN);  

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 edificação - aprovação do projeto das Especialidades -
Processo administrativo n. º 06/2019  
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Foi presente o processo administrativo n.º 06/2019, de que é titular Maria de Lourdes Morais  

Marcão Batista.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Aprovar os projetos das 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 do RJUE.  

Paços do Mun· 'pio de Reguengos de Monsaraz, de 12 de junho de 2019  

José Gabriel Calixto  

Presidente da Câmara Municipal  
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