REGUENG©S
DE MONSARAZ

EDITAL N. º 50/CM/2019
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2019
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 I 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 ordin~ria de 20 de novembro de 2019, a seguir
transcritas:
PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA
Justificação de falta
A Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, deu conta
que o Senhor Presidente da Câmara se encontrava em Bruxelas, em representação da
RECEVIN, na apresentação no Parlamento Europeu da cidade de Aranda de Duero como
Cidade Europeia do Vinho 2020 e da cidade de Cricova como Cidade Europeia do Vinho
Dionísio 2020, pelo que não poderia comparecer à presente reunião.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, considerar justificada a presente.falta.
ORDEM DO DIA
Informação n. º 5/GP/2019 - Autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos e
Pagamentos em Atraso - Informação de compromissos plurianuais assumidos
Foi presente a Informação n.º 05/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara
Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 15 de novembro de 2019, referente à autorização
prévia no âmbito da Lei dos compromissos e pagamentos em atraso.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
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Centro Cultµral Cumeadense - Campeonato Nacional Absoluto - Orientação Pedestre

Foi presente o Pedido de Apoio n. º 34/VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador Carlos
Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 14 de novembro de 2019, para diverso apoio,
logístico no Campeonato Nacional Absoluto - Orientação Pedestre, a realizar nos dias 23 e
24 de novembro de 2019, em Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio logístico solicitado pelo
Centro Cultural Cumeadense e o apoio monetário no valor de 380,82 € (trezentos e oitenta
euros e oitenta e dois cêntimos), nos exatos termos peticionados.
Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento 1085: Parque de Feiras e Exposições

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 41/VJN/2019, firmado em 14 de novembro de 2019 pelo
Senhor Vereador Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, para diverso apoio logístico na
realização do acampamento "Megalithicos, em acampamento (pré) histórico, a ocorrer
entre os dias 03 e 05 de abril de 2020, no recinto do Parque de Feiras e Exposições de
Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pelo Corpo
Nacional de Escutas - Agrupamento 1085, nos exatos termos e para o fim peticionado.
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Reguengos de Monsaraz: cedência do
Auditório Municipal

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 42/VJN/2019, firmado em 14 de novembro de 2019 pelo
Senhor Vereador Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, para cedência do Auditório Municipal
para realização da Festa de Natal das Crianças da Catequese, a realizar no dia 15 de
dezembro de 2019, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pela Fábrica
da Igreja Paroquial da Freguesia de Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos e para o fim
peticionado.
Associação Humanitária - Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz: cedência
do Auditório Municipal

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 43/VJN/2019, firmado em 14 de novembro de 2019 pelo
Senhor Vereador Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, para cedência do Auditório Municipal
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para realização do Espetáculo Musical "Melodias de Sempre", a realizar no dia 21 de
dezembro de 2019, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pela
Associação Humanitária - Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, nos exatos
termos e para o fim peticionado.
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Reguengos de Monsaraz: cedência do
Pavilhão Multiusos

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 44/VJN/2019, firmado em 14 de novembro de 2019 pelo
Senhor Vereador Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, para cedência do Pavilhão Álamo do
Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, para realização da li Assembleia
Magna, a realizar nos dias 8 e 9 de fevereiro de 2020.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pela Fábrica
da Igreja Paroquial da Freguesia de Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos e para o fim
peticionado.
Candidatura a Financiamento EQ BEI - PT 2020 (5. ª Fase)

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 128/GP/2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente à candidatura a financiamento EQ BEI - PT 2020 (5. ª Fase).
O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor da Senhora VicePresidente da Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, e dos Senhores Vereadores
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 33. º 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 "Regeneração
Urbana da Praça da Liberdade" e "Requalificação das Vias Pedonais de S. Pedro do Corval 2. ª Fase", aos financiamentos EQ BEI - PT 2020; .
b) Submeter o processo Assembleia Municipal para qúe 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
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, autorize a Câmara Municipal a contratar os
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financiamentos EQ BEI - PT 2020 supra citados, no montante global máximo de 202.884,00
€ (duzentos e dois mil e oitocentos e oitenta e quatro euros), 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, I.P.,
de 27 de junho (publicados em Diário da República a 26 e 28 de junho, respetivamente).
Revisão n. º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos 2019-2022 e ao Orçamento 2019

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 129/GP/2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente à revisão n. º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos 2019-2022 e ao
Orçamento 2019.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar a revisão n. º 2 ao Plano Plurianual de Investimentos 2019-2022 e ao Orçamento
de 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.
Plano de Saneamento Financeiro - 4. º Relatório Semestral

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 130/GP/2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente ao 4. º Relatório Semestral do Plano de Saneamento Financeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar o documento "Plano de Saneamento Financeiro - 4. º Relatório Semestral";
b) Submeter à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do n. º 6 do artigo 59. º da
Lei n. º 73/2013, de 3 de setembro, o 4. º Relatório Semestral de execução do Plano de
Saneamento Financeiro, referente ao quarto trimestre que decorreu entre 1 de abril de
2019 e 30 de setembro de 2019.
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Fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano de 2019 (cobrança em
2020)

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 131/GP/2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente à fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano de 2019
(cobrança em 2020).
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar, em ordem ao preceituado na alínea i) do n. º 1 do artigo 35. º do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n. º 75./2013, de 12 de setembro, e na
alínea c) do n. º 1 do artigo 112. º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a fixação
da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para o ano 2019 (cobrança em 2020), em
0,375% para os prédios urbanos, correspondendo a uma redução de 25% face à taxa máxima
prevista na lei para os municípios 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. º do Regime Jurídico
das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro;
c) Que a decisão da Assembleia Municipal sobre a fixação da taxa do IMI para o ano 2019
(cobrança em 2020), incidente sobre os referidos prédios, seja comunicada à Direcção

0

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 42/2016, de 28 de dezembro.
Redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para f amilias com dependentes e
com habitação própria e permanente para o ano de 2019 (cobrança em 2020)

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 132/GP/2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente à redução da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para famílias com
dependentes e com habitação própria e permanente para o ano de 2019 (cobrança em
2020).
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar a redução da taxa de IMI para o ano de 2019 (cobrança em 2020), a aplicar ao
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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 Munidpio 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;
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.
Fixação das Taxas de Derrama para cobrança no ano de 2020

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 133/GP /2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente à fixação das Taxas de Derrama para cobrança no ano de 2020.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Em consonância, e para 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.º 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. 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 2020, a qual corresponde a uma redução de 17% face à taxa máxima
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prevista na lei;
b) Em consonância, e para 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. º 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. º 73/2013, de 3 de. setembro, na sua
redação mais atualizada, proceder 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 pessoas coletivas (IRC), com volume de negócios inferior a 150.000€, para
cobrança no ano de 2020, como estímulo ao desenvolvimento à atividade económica e ao
empreendedorismo, a qual corresponde a uma redução de 67% face à taxa máxima prevista
na lei;
c) Desencadear o procedimento regulamentar autárquico que estabeleça os critérios e
condições para reconhecimento da isenção da taxa de derrama para as empresas que se
fixem no concelho de Reguengos de Monsaraz em 2019, ou seja, conceder a isenção da
taxa de derrama, pelo período de três anos, a todas as empresas que no ano de 2019
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) Aprovar a prodúção de efeitos imediatos da isenção da taxa de derrama de acordo com
a alínea precedente, após a aprovação do competente regulamento municipal;
e) 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;
f) 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 30 de
novembro de 2019, em ordem ao preceituado no n.º 17 do artigo 18.º da Lei n.º 51 /2018,
de 16 de agosto, que republicou o Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades
lntermunicipais, aprovado pela Lei n. º 73/2013, de 3 de setembro.
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Fixação da Participação variável do IRS para o ano de 2020 - Imposto Sobre o
Rendimento de Pessoas Singulares

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 134/GP /2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente à fixação da participação variável dó IRS para o ano de 2020 - Imposto
Sobre o Rendimento de Pessoas Singulares.
· O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Em consonância e para cumprimento do n. º 2 do artigo 26. 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, aprovar uma percentagem de participação
variável no IRS correspondente a 5% do IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na
respetiva circunscrição territorial do Município de Reguengos de Monsaraz para 2020;
b) Aprovar que 50% deste valor seja atribuído a despesas no âmbito do Cartão Social do
Munícipe;
c) Submeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do
preceituado na Lei n. º 75/2013, 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 2019, em ordem ao preceituado no n.º 2
do artigo 26. 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.
Contratação de empréstimo de curto prazo em 2020

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 135/GP/2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente à contratação de empréstimo de curto prazo em 2020.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar, nos termos da àlínea ccc) do n. º 1 do artigo 33. º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a contratação de um
empréstimo de curto prazo no decurso do exercício económico de 2020, no montante de
750.000,00€ (setecentos e cinquenta mil euros), para suprir eventuais dificuldades de
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gestão de tesouraria nos termos do n. º 5 do artigo 49. º da Lei n. º 73/2013, de 3 de
setembro, junto do Banco Comercial Português, S.A., em conformidade com o Relatório
Final de Análise de Propostas de Empréstimo de Curto Prazo para 2020;
b) Aprovar a submissão 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
Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro, autorize a Câmara Municipal a contratar um
empréstimo de curto prazo no decurso do exercício económico de 2020, no montante de
750.000,00€ (setecentos e cinquenta mil euros), para suprir eventuais dificuldades de
gestão de tesouraria nos termos do n. º 5 do artigo 49. º da Lei n. º 73/2013, de 3 de
setembro, junto do Banco Comercial Português, S.A., de acordo com o Relatório Final de
Análise das Propostas de Empréstimo de Curto Prazo para 2020.
Atualização da Tabela de Taxas, Tarifas e Preços

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 13ç/GP /2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente à atualização da Tabela de Taxas, Tarifas e Preços.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar que a atualização dos valores das taxas, tarifas e preços previstos no
Regulamento e Tabela de Taxas, Tarifas e Preços do Município de Reguengos de Monsaraz,
de acordo com a taxa anual de inflação, não seja aplicada para o ano de 2020, mantendose os valores praticados em 2019;
b) Aprovar que a deliberação agora proposta não recaia sobre os tarifários de
abastecimento de águas, saneamento e resíduos os quais são tratados de forma autónoma
e em tarifário específico;
c) Aprovar a submissão da deliberação agora tomada à apreciação e aprovação da
Assembleia Municipal, em ordem ao preceituado na alínea b) do n. º 1 do artigo 25. º da Lei
n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Pedido de isenção de taxas devidas pelo processo de comunicação prévia e pelo
processo de autorização de utilização referente ao prédio sito na Rua D. Manuel
Fernandes Ratinho, n. º 22, S. Pedro do Corval - Centro Social e Paroquial Nossa
Senhora do Rosário
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Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 137/GP/2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente ao pedido de isenção de taxas devidas pelo processo de comunicação
prévia e pelo processo de autorização de utilização referente ao prédio sito na Rua D.
Manuel Fernandes Ratinho, n. º 22, S. Pedro do Corval - Centro Social e Paroquial Nossa
Senhora do Rosário.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Ao abrigo das disposições conjugadas do n. º 2 do artigo 16. º da Lei n. º 73/2013, de 3 de
setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades
intermunicipais, e dos artigos·13.º, n.º 1 e 18.º, do Regulamento de taxas, tarifas e preços
do Município de Reguengos de Monsaraz, aprovar a concessão de isenção total das taxas
devidas pelo processo de comunicação prévia n. º 29 /2018, referente às obras de ampliação
do prédio sito à Rua Dr. Manuel Fernandes Ratinho, n. º 22, em São Pedro do Corval, e pelo
processo de autorização de utilização do mesmo prédio, ao requerente Centro Social
Paroquial de Nossa Senhora do Rosário, de S. Pedro do Corval e submeter o processo à
Assembleia Municipal enquanto órgão competente para conceder a isenção requerida;
b) Notificar o requerente conjuntamente com a decisão da isenção, de que a referida
isenção de taxas não dispensam o beneficiário de requerer junto do Município as
necessárias licenças, autorizações ou comunicações prévias quando exigiveis, para a
realização da operação urbanistica em causa, conforme dispõe o n. º 4, do art. º 18. º, do
Regulamento de taxas, tarifas e preços do Município de Reguengos de Monsaraz.
Execução de obra_s municipais - autorização prévia de assunção de compromissos
plurianuais - Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 138/GP /2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente à execução de obras municipais - autorização prévia de assunção de
compromissos plurianuais - Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar a autorização prévia da assunção dos compromissos plurianuais referentes às
supracitadas obras municipais;
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b) Aprovar a submissão do processo à Assembleia Municipal, em ordem ao preceituado na
alínea c) do n. º 1 do artigo 6. º da Lei n. º 8/2012, de 21 de fevereiro, na redação da Lei n. º
22/2015, de 17 de março, para autorização da assunção dos compromissos plurianuais em
apreço.
Concurso Público da empreitada de "Construção de Estrutura Residencial para Idosos,
Centro de. Dia e Serviço de Apoio Domiciliário - Monsaraz" - Pronúncia da list~ de erros

e omissões e esclarecimentos
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 139/GP/2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente ao Concurso Público da empreitada de "Construção de Estrutura
Residencial para Idosos, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário - Monsaraz" Pronúncia da lista de erros e omissões e esclarecimentos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Confirmar/ratificar a aprovação da pronúncia à lista de erros e omissões apresentados e
respetivos esclarecimentos, tendo por base o relatório de análise sobredito e nos termos
de respetiva pronúncia;
b) Manter o preço base inicial no montante de€ 629.856,36 (seiscentos e vinte e nove mil,
oitocentos e cinquenta e seis euros e trinta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor à data da respetiva liquidação.
Concurso Público da empreitada de "Construção de Estrutura Residencial para Idosos,
Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário - Perolivas" - Pronúncia da lista de erros

e omissões e esclarecimentos
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 140/GP/2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente ao Concurso Público da empreitada de "Construção de Estrutura
Residencial para Idosos, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário - Perolivas" Pronúncia da lista de erros e omissões e esclarecimentos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
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a) Confirmar/ratificar a aprovação da pronúncia à lista de erros e omissões apresentados e
respetivos esclarecimentos, tendo por base o relatório de análise sobredito e nos termos
de respetiva pronúncia;
b) Manter o preço base inicial no montante de€ 534.785,50 (quinhentos e trinta e quatro
mil, setecentos e oitenta e cinco euros e cinquenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa
legal em vigor à data da respetiva liquidação.
Reconhecimento e atribuição de dominialidade pública ao caminho rural denominado
por "Farisoa", sito na União das Freguesias de Campo e Campinho

Foi presente o conteúdo integral da Proposta ·n. º 141 /GP /2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente ao reconhecimento e atribuição de dominialidade pública ao caminho
rural denominado por "Farisoa", sito na União das Freguesias de Campo e Campinho.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar o reconhecimento e atribuição da dominialidade pública ao caminho rural, com
as caraterísticas e localização seguintes: CAMINHO DA "FARISOA", situado na União das
Freguesias de Campo e Campinho, tem início no "Monte da Farisoa" e no Percurso "Escritas
nos Reguengos", atravessa a "Herdade da Farisoa" e a "Herdade do Rusga" e termina no
caminho do "Rusga" e que, devido à sua importância ditou neste local a existência desta
via rural que tem uma extensão de 2539m e que consta na Figura 1, na cor verde, da
Proposta n.º 141/GP/2019;
b) Aprovar a remessa do processo à Assembleia Municipal, nos termos da alínea q) do n. º 1
do artigo 25. º e da alínea ccc) do n. º 1 do artigo 33. º ambos do Anexo I da Lei n. º 75/2013,
de 12 de setembro, para que este órgão delibere a afetação do referido caminho rural ao
uso público.
Reconhecimento e atribuição de dominialidade pública ao caminho rural denominado
por "Rusga", sito na União das Freguesias de Campo e Campinho

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 142/GP/2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente ao reconhecimento e atribuição de dominialidade pública ao caminho
rural denominado por "Rusga", sito na União das Freguesias de Campo e Campinho.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar o reconhecimento e atribuição da dominialidade pública ao caminho rural, com
as caraterísticas e localização seguintes: CAMINHO DA "RUSGA", situado na União das
Freguesias de Campo e Campinho, tem inicio na aldeia de S. Marcos do Campo, mais
precisamente na Rua Larga e termina na "Herdade do Esporão" e que, devido à sua
importância ditou neste local a existência desta via rural que tem uma extensão de 4330m
e que consta na Figura 1, na cor rosa, da Proposta n.º 142/GP/2019;
b) Aprovar a remessa do processo à Assembleia Municipal, nos termos da alínea q) do n. º 1
do artigo 25. º e da alínea ccc) do n. º 1 do artigo 33. º, ambos do Anexo I da Lei n. º 75/2013,
de 12 de seternbro, para que este órgão delibere a afetação do referido caminho rural ao
uso público.
Reconhecimento e atribuição de dominialidade pública ao caminho rural denominado
por "Matineiros", sito na União das Freguesias de Campo e Campinho

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 143/GP/2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente ao reconhecimento e atribuição de dominialidade pública ao caminho
rural denominado por "Matineiros", sito na União das Freguesias de Campo e Campinho.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar o reconhecimento e atribuição da dominialidade pública ao caminho rural, com
as caraterísticas e localização seguintes: CAMINHO DA "MATINEIROS", situado na União das
Freguesias de Campo e Campinho, tem inicio a Sul de S. Marcos do Campo, no percurso
"Escritas no Montado", atravessa a EN255 (extinta) e termina no Percurso "Escritas no
Montado" e que, devido à sua importância ditou neste local a existência desta via rural que
tem uma extensão de 3107m e que consta na figura 1, na cor rosa, da Proposta n. º
143/GP /2019;
b) Aprovar a remessa do processo à Assembleia Municipal, nos termos da alínea q) do n.º 1
do artigo 25.º e da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33. 0 , ambos do Anexo Ida Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, para que este órgão delibere a afetação do referido caminho rural ao
uso público.
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Distinções Honorificas do Município de Reguengos de Monsaraz - Atribuição de Medalha
de Bons Serviços e Dedicação ao Município

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 144/GP/2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente às distinções Honorificas do Munidpio de Reguengos de Monsaraz Atribuição de Medalha de Bons Serviços e Dedicação ao Munidpio.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, mediante escrutínio secreto:
a) Em consonância, submeter à aprovação da Assembleia Municipal, em harmonia ao
preceituado nos artigos 17. º, 18. º e 19. º do Regulamento das Distinções Honorificas do
Município de Reguengos de Monsaraz a presente proposta de concessão da "Medalha de
Bons Serviços e Dedicação ao Município de Reguengos de Monsaraz - Medalha de Ouro" aos
trabalhadores João Zacarias Gonçalves e Eduardo Manuel Ferreira Leal; e da "Medalha de
Bons Serviços e· Dedicação ao Munidpio de Reguengos de Monsaraz - Medalha de Bronze" à
trabalhadora aposentada Maria Margarida Pardal Rodrigues;
b) Que a concessão da Medalha de Bons Serviços e Dedicação ao Município de Reguengos de
Monsaraz - Medalha de Ouro e Medalha de Bronze aos trabalhadores supramencionados seja
concedida na cerimónia a ter lugar durante as comemorações do 15. 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 Mérito

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 145/GP/2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente às distinções Honorificas do Município de Reguengos de Monsaraz Atribuição de Medalhas de Mérito.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, mediante escrutínio secreto:
a) Em consonância, submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente proposta de
concessão das "Medalhas de Mérito do Município de Reguengos de Monsaraz", em harmonia
ao preceituado nos artigos 3. 0 , alínea b), 7. 0 e 8.º do Regulamento das Distinções
Honorificas do Município de Reguengos de Monsaraz, nos seguintes termos:
i) Medalhas de Mérito Cientifico: Domingos José Alves Caeiro;
ii) Medalhas de Mérito Cívico: Patrícia Carla Dourado Gaspar;
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iii) Medalha de Mérito Cultural: Sociedade União Aldematense; Sociedade Harmonia
Sanmarquense e Grupo de Forcados Amadores de Monsaraz.
b) Que a concessão das Medalhas de Mérito do Município de Reguengos de Monsaraz seja
concedida na cerimónia a ter lugar durante as comemorações do 15. º aniversário da
elevação de Reguengos de Monsaraz à categoria administrativa de cidade.
Distinções Honorificas do Município de Reguengos de Monsaraz - Atribuição de "Chave
de Honra do Município de Reguengos de Monsaraz" a Luís Capou las Santos

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 146/GP/2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente às distinções honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz Atribuição de "Chave de Honra do Município de Reguengos de Monsaraz" a Luís Capoulas
Santos.
O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com três votos a favor e um voto contra,
mediante escrutínio secreto:
a) Aprovar, em harmonia ao preceituado nos artigos 3. º, alínea d), 21. º, alínea a), 22. º e
23. º, n. º 1, do Regulamento das Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de
Monsaraz, conceder a "Chave de Honra do Município de Reguengos de Monsaraz", a Luís
Capoulas Santos, pelo seu reconhecido mérito, prestígio e cargos desempenhados no
Governo e no Parlamento Europeu, na área da agricultura e, bem assim, pelo contributo
excecional para Portugal na área dos assuntos agrícolas, conferindo-lhe o título de
"Cidadão Honorário do Município de Reguengos de Monsaraz", em cerimónia pública e
solene a realizar por ordem das comemorações do 15. º (décimo quinto) aniversário da
elevação de Reguengos de Monsaraz à categoria administrativa de cidade;
b) Em harmonia ao preceituado no n.º 2 do artigo 23.º do Regulamento das Distinções
Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz, dar conhecimento à Assembleia
Municipal de Reguengos de Monsaraz do teor da qeliberação que recaiu sobre a presente
proposta na primeira reunião que tiver lugar após a presente deliberação.
Tarifário dos serviços de abastecimento de água, saneamento e gestão de resíduos
urbanos do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2020
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Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 147/GP/2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente ao tarifário dos serviços de abastecimento de água, saneamento e gestão
de resíduos urbanos do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2020.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, nos termos dos artigos 14. º e
21. º da Lei n. º 73/2013, de 3 de setembro, e da alínea e) do n. º 1 do artigo 33. º do Anexo 1

à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o tarifário dos serviços de abastecimento de água,
de saneamento e de gestão de resíduos urbanos para o ano de 2020.
Desafetação do dominio público de parcela de terreno com a área de 4.480,00 M2, sita

em Reguengos de Monsaraz - Discussã9 Pública
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 148/GP/2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente à desafetação do domínio público de parcela de terreno com a área de
4.480,00 M2, sita em Reguengos de Monsaraz - Discussão Pública.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, instaurar o competente procedimento
administrativo para a desafetação do domínio público para o domínio privado do Município
de Reguengos de Monsaraz, da parcela de terreno com as caraterísticas e localização
constante da planta

anexa à Proposta n. º 148/ GP /2019, para posterior submissão à

Assembleia Municipal, em harmonia ao preceituado na alínea ccc), do n. º 1, do artigo 33. º
e alínea q), do n. º 1, do artigo 25. º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado no Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a consequente alienação à
"Maporal - Matadouro de Porco de Raça Alentejana, S.A. ", para efeitos de ampliação da
Unidade Industrial, sita na Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz.
Protocolo de colaboração para implementação de um complexo de campos de padel em
Reguengos de Monsaraz

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 149/GP/2019, firmada em 15 de
novembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão
Calixto, atinente ao protocolo de colaboração para implementação de um complexo de
campos de padel em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
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a) Aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de
Reguengos de Monsaraz e a MPC - lndoor, Unipessoal, Lda.;
~) 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 na
alinea a), do n. º 1, do artigo 35. º, do Regime Juridico das Autarquias Locais, aprovado pelo
Anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz - Projeto Desporto Escolar Deslocações no ano letivo 2019/2020

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 87 /VP /2019, firmada em 11 de novembro
de 2019 pela Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Élia
de Fátima Janes Quintas, referente às deslocações no ano letivo 2019/2020 integradas no
Projeto Desporto Escolar do Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, a isenção do pagamento das
deslocações realizadas no âmbito do Projeto Desporto Escolar do Agrupamento de Escolas
de Reguengos de Monsaraz durante ao no letivo 2019/2020, para as quais exista
disponibilidade de transporte, como forma de incentivo à prática desportiva.
Atribuição do Cartão Social do Munícipe

Foi presente a Proposta n. º 88/VP /2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 14 de novembro de 2019, referente à
atribuição do Cartão Social do Municipe.
O Executivo Municipal deliberou, por Unanimidade, aprovar a atribuição do Cartão Social
do Municipe aos municipes constantes na Proposta n. º 88/VP /2019, nos exatos termos
consignados.
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe

Foi presente a Proposta n.º 89/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 14 de novembro de 2019, referente à
atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Municipe, no que respeita à
comparticipação nas despesas efetuadas com a aquisição de medicamentos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos apoios
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previstos qos 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 90/VP /2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 14 de novembro 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 Munícipe, nos exatos termos
consignados.
Subsidio anual à Associação Humanitária - Bombeiros Voluntários de Reguengos de
Monsaraz

Foi presente a Proposta n. º 91 /VP /2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 15 de novembro de 2019, referente ao
subsidio anual à Associação Humanitária - Bombeiros Voluntários de Reguengos de
Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar a atribuição do subsidio anual ordinário para o ano de 2019 à Associação
Humanitária - Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, fixando-se o seu
montante em 60.000€ (sessenta mil euros);
b) Que a assunção do compromisso com o referido valor seja registado contabilisticamente
nos termos da Lei dos Compromissos e Pagamentos e Atraso (LCPA) atento os fundos
disponíveis existentes.
Alienação de fogo habitacional do Município, sito no Bairro Novo, n. º 19, Outeiro

Foi presente a Proposta n. º 92/VP /2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 15 de novembro de 2019, referente à
alienação de fogo habitacional do Município, sito no Bairro Novo, n. º 19, Outeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
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a) Em harmonia ao preceituado na alínea g), do n. º 1, do artigo 33. º do Regime Jurídico
das Autarquias Locais, aprovado pelo Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
aprovar a alienação do prédio sito no Bairro Novo, n.º 19, em Outeiro, 7200-179 Monsaraz,
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 1198, da freguesia de Monsaraz e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz sob o n. º 1140, aos Senhores
Francisco Fernandes Armada Ramalho Lagareiro e lnácia de Fátima Patrício Cunha, no
estado em que o mesmo se encontra e pelo preço€ 37.636,20 (trinta e sete mil seiscentos
e trinta e seis euros e vinte cêntimos);
b) Que a alienação do fogo obedeça às seguintes condições estabelecidas na lei:
i. O fogo adquirido é inalienável durante os cinco anos subsequentes à aquisição, salvo por

execução de dívidas contraídas com a compra do próprio fogo e desde que este tenha sido
dado como garantia do crédito obtido, ou de dívidas fiscais, estando o ónus da
inalienabilidade sujeito a registo;
ii. Durante o prazo referido no ponto anterior, o fogo destina-se exclusivamente a
residência permanente dos adquirentes;
iii. Está dispensada a apresentação de alvará de autorização de utilização, nos termos do
disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 141/88, de 22 de abril, na sua redação atual;
c) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dr. José
Gabriel Paixão Calixto, a assinar a competente escritura pública de compra e venda, em
harmonia ao preceituado nas alíneas a) e b) do n.º 1, do artigo _35.º, do Anexo I à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais.
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe

Foi presente a Proposta n. º 93/VP /2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 15 de novembro 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, integrar, nos termos do disposto do n.º
1 do art. º 23. º e do n. º 2 do a_rt. º 24. º, ambos do Regulamento de Atribuição do Cartão
Social do Munícipe, os munícipes referidos na Proposta n. º 93/VP /2019, titulares do Cartão
Social do Munícipe, na medida Ocupação Temporária de Tempos Livres, nos exatos termos
consignados.
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Administração Urbanística
Licenciamento para obras de edificação - aprovação dos projetos de especialidades Processo administrativo n. º 46/2019

Foi presente o processo administrativo n.º 46/2019, de que são titulares Nuno Manuel de
Abreu Sacramento e Filipa Alexandra Cruz Beja Sacramento.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento;
b) Notificar os titulares do processo do teor da presente deliberação, bem como de que
deverão requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção, nos prazos
previstos no RJUE.
Licenciamento para obras de reabilitação - aprovação dos projetos de especialidades Processo administrativo n. º 72/2018 ·

Foi presente o processo administrativo n. º 72/2018, de que é titular José António Rocha
Cabrita.
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 demolição e ampliação - aprovação do projeto de
Arquitetura e Especialidades - Processo administrativo n. º 56/2019

Foi presente o processo administrativo n. º 56/2019, de que é titular Márcia Alexandra
Rebocho Gaspar.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar os projetos de arquitetura e de especialidades e o efetivo licenciamento;
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.
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Licenciamento para obras de legalização - Processo administrativo n. º 70/2019

Foi presente o processo administrativo n. º 70/2019, de que é titular Fernando J. N.
Gonçalves, Lda ..
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar os projetos de arquitetura e de especialidades e o efetivo licenciamento;
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 para obras de demolição - Processo administrativo n. º 71/2019

Foi presente o processo administrativo n.º 71 /2019, de que é titular Arnaldo Manuel Pimenta
Fernandes.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar o licenciamento das obras de demolição, atendendo a que o edifício objeto da
intervenção apresenta um avançado estado de degradação, pelo que se revela, de todo,
aconselhável a sua demolição salvaguardando assim todas as questões de salubridade e
segurança pública que dali advêm;
b) Que, no decorrer da intervenção deverão ser acauteladas todas as medidas preventivas
que garantam a segurança da via pública e das edificações contíguas.
c) Que, após a demolição, o terreno deverá ser limpo e mantido regularmente e
devidamente cercado de forma a garantir a sua salubridade e a segurança do espaço público
e dos prédios contíguos;
d) Que, quaisquer danos nos prédios contíguos, resultantes da intervenção, deverão ser
imediatamente reparados;
e) Que, todos os entulhos resultantes deverão ser devidamente acondicionados e
transportados a local adequado à sua recolha e tratamento;
f) 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 demolição.
Licenciamento de alterações no decorrer da obra - Processo administrativo n. º 61/2010

Foi presente o processo administrativo n. º 61 /2010, de que é titular Pedro Miguel Grilo
Galveia Margalho
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar o projeto de alterações,
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 - legalização - Processo administrativo n. º
67/2019
Foi presente o processo administrativo n. º 67 /2019, de que é titular Isabel Lopes da Silva
Rolo.
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 requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção, nos prazos
previstos no RJUE.

Declaração de caducidade do processo administrativo n. º 29/2018 - Processo
administrativo n. º 72/2019
Foi presente o processo administrativo n. º 72/2019, de que é titular o Centro Social e
Paroquial de Nossa Senhora do Rosário.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a)

Aprovar a declaração de caducidade do processo administrativo n. º 29 /2018 que deu

origem ao atual processo n. º 72/2019.
b) Notificar a titular do processo do teor da presente deliberação.

Pedido de informação prévia para obras de edificação - Processo administrativo n. º
7/2019
Foi presente o processo administrativo n. º 7 /2019, de que é titular MPC - lndoor Pessoal,
Lda ..
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Deferir o processo, condicionado à suspensão parcial do PU na área onde se pretende
instalar o Complexo desp,ortivo baseado no Padel, ao abrigo do disposto na alínea b), do n. º
1 do artigo 126. º do Decreto-Lei n. º 80/2015, de 14 de maio, que procedeu à revisão do
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Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, dado o enquadramento da área no
PU, porquanto a instalação e desenvolvimento do complexo desportivo, que terá como
base a prática de Padel, consubstancia um investimento significativo para o concelho de
Reguengos de Monsaraz; onde se visa a realização de eventos desportivos de caráter
nacional e internacional, com promoção e valorização das características turísticas,
culturais e

gastronómicas

locais,

que contribuirá de

forma

inolvidável

para o

desenvolvimento do turismo e para a revitalização e desenvolvimento económico-social do
concelho de Reguengos de Monsaraz; outrossim, no local onde se prevê o investimento já
não existe vinha, considerando-se que se verificam circunstâncias excecionais resultantes
de alteração significativa das perspetivas de desenvolvimento económico e social local.
b) Notificar a titular do processo do teor da presente deliberação.

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 22 de novembro de 2019

Élia de Fátima Janes Quintas
Vice-Presidente da Câmara Municipal
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