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PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 
ORDINÁRIA DO DIA 03 DE JANEIRO DE 2020 

José Gabriel Paixão 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 jurídico das autarquias locais, 

publicita as deliberações desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz tomadas na 

sua reunião ordinária de 03 de janeiro de 2020, a seguir transcritas: 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Justificação de falta 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta de que o 

Senhor Vereador Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, não poderia comparecer à presente 
reunião por motivos de ordem pessoal. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, considerar justificada a presente falta. 

Leitura e Aprovação de Atas de Reuniões Anteriores 
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 Jurídico das Autarquias Locais, deu conta de atas de 

reuniões anteriores, e colocou-as à aprovação dos membros presentes. 

A ata da reunião ordinária bcorrida em 18 de dezembro de 2019 foi aprovada, por 

unanimidade, pelos membros presentes na referida reunião. 

Não participou na discussão e votação da supra referida ata a Senhora Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em virtude de não ter estado presente na 

reunião a que a mesma se refere. 
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ORDEM DO DIA 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz: cedência de Auditório Municipal 

Foi presente o Pedido de Apoio n. º 47 /VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge 

Miguel Martins Berjano Nunes, em 18 de dezembro de 2019, atinente ao pedido de apoio 

formulado pelo Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, no âmbito do 

Regulamento de Utilização, Funcionamento e Cedência do Auditório Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, para cedência do Auditório Municipal para realização do Dia do 

Diploma, iniciativa esta a realizar entre os dias 29 e 31 de janeiro de 2020. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pelo 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, na cedência do Auditório Municipal, 

nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

Sociedade Artistica Reguenguense: cedência de Auditório Municipal 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 48/VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge 

Miguel Martins Berjano Nunes, em 18 de dezembro de 2019, atinente ao pedido de apoio 

formulado pela Sociedade Artística Reguenguense, no âmbito do Regulamento de 
Utilização, Funcionamento e Cedência do Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz, 

para cedência do Auditório Municipal para realização do Encontro de Sevilhanas, iniciativa 

esta a realizar nos dias 15 e 16 de janeiro de 2020. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pela 

Sociedade Artística Reguenguense, na cedência do Auditório Municipal, nos exatos termos 

aprovados e para o fim ora peticionado. 

Reconhecimento e atribuição de dominialidade pública ao caminho rural denominado 

por "Caminho da Fonte", sito na União das Freguesias de Campo e Campinho 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 176/GP/2019, firmada em 19 de 

dezembro 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 "Caminho da Fonte", sito na União das Freguesias de Campo e 

Campinho. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 
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a) Aprovar o reconhecimento e atribuição da dominialidade pública ao caminho rural, com 

as caraterísticas e localização seguintes: Caminho da "Fonte", situado em São Marcos do 

Campo, na União das Freguesias de Campo e Campinho, tem inicio na Rua da Fonte e 

termina na Estrada Regional 255, e que devido à sua importância ditou neste local a 

existência desta via rural que tem uma extensão de 137m e que consta na Figura 1 da 

Proposta n.º 176/GP/2019, na cor rosa; 

b) Submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alinea q), do n. º 1, do artigo 25. º e da 

alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, a afetação do referido caminho rural ao uso público. 

Apoio ao Programa de Desfibrilhação Automática Externa implementado no Posto 

Territorial do Telheiro da Guarda Nacional Republicana 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 177 /GP /2019, firmada em 26 de 

dezembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão 

Calixto, atinente ao apoio ao Programa de Desfibrilhação Automática Externa 

implementado no Posto Territorial do Telheiro da Guarda Nacional Republicana. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de apoio 
financeiro para a nova formação e certificação na utilização de desfibrilhação automática 

externa a quatro militares do Posto Territorial do Telheiro da Guarda Nacional 

Republicana, no valor total de 120,00 € (cento e vinte euros), sendo de 30,00 € (trinta 

euros) por cada militar, nos termos da alinea r) do n. º 1 do artigo 33. º do Anexo I da Lei n. º 

75/2013, de 12 de setembro. 

Retificação da deliberação de Câmara Municipal tomada em reunião ordinária realizada 

no dia 20 de novembro de 2019 - 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 178/GP/2019, firmada em 26 de 

dezembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão 

Calixto, atinente à retificação da deliberação de Câmara Municipal tomada em reunião 

ordinária realizada no dia 20 de novembro de 2019 - Protocolo de Colaboração para 

implementação de um complexo de campos de padel em Reguengos de Monsaraz. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: . e---·-·- (;) .. 
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a) Aprovar a retificação da deliberação de Câmara Municipal tomada em reunião ordinária 

realizada em 20 de novembro de 2019, nos seguintes termos: 

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

Gabriel Paixão Calixto, a assinar o Protocolo de Colaboração para Implementação de um 

Complexo de Campos de Padel, em Reguengos de Monsaraz, em harmonia ao preceituado 

na alínea a) do n. º 1 do artigo 35. º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado 

pelo Anexo Ida Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, cuja minuta se anexa, e aqui se dá por 

integralmente reproduzida para todos e devidos efeitos legais. 

Constituição de fundos de maneio para 2020 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 179/GP/2019, firmada em 27 de 

dezembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão 

Calixto, atinente à constituição de fundos de maneio para 2020. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição, de acordo com 

os artigos compreendidos no Capítulo X da Norma de Controlo Interno do Município de 

Reguengos de Monsaraz, do artigo 62.º ao artigo 72.º, de oito fundos de maneio. 

Orçamentação e gestão das despesas com pessoal 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 180/GP/2019, firmada em 27 de 

dezembro de 2019 pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão 

Calixto, atinente à orçamentação e gestão de despesa com pessoal. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Fixar os seguintes montantes relativamente aos encargos com remunerações, com 

recrutamentos a efetuar, com alterações de posicionamento remuneratório e com prémios 

de desempenho para o ano de 2020: 

1 - Encargos relativos a remunerações dos trabalhadores: o montante máximo orçamentado 

no Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2020, nos termos do 

Mapa anexo à Proposta n.º 180/GP/2019, ou seja, 4.985.200€ (quatro milhões, novecentos 

e oitenta e cinco mil e duzentos euros), para suportar encargos com remunerações e outras 

despesas inerentes aos trabalhadores em funções. 

Dos quais: 
~·· 
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2 - Recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos 

e não ocupados no mapa de pessoal para o ano de 2020: Fixar o montante global de 

40.000€ (quarenta mil euros) para suportar encargos com o recrutamento de 

trabalhadores, que compreende: 

i) o recrutamento de trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado. 

ii) o recrutamento de trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funcões 
' ' 

públicas por tempo determinado. 

3 - Alterações de posicionamento remuneratório na categoria de trabalhadores que se 

mantenham em exercício de funções: 

i) Alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório: Propõe-se fixar o montante 

global de 25.000€ (vinte e cinco mil euros) para suportar encargos com as alterações 

obrigatórias de posicionamento remuneratório. 

ii) Alterações do posicionamento remuner~tório por opção gestionária: Face às restrições e 

contenções orçamentais que deverão orientar a atuação da autarquia, não se propõe verba 

para fazer 'face a este encargo. 

iii) Alterações excecionais do posicionamento remuneratório: Face às restrições e 

contenções orçamentais que deverão orientar a atuação da autarquia, não se propõe verba 
para fazer face a este encargo. 

4 - Prémios de desempenho: Face às restrições e contenções orçamentais que deverão 

orientar a atuação da autarquia não se propõe ".'erba para fazer face a este encargo. 

b) Tornar pública a presente deliberação através de afixação em local adequado nas 

instalações da autarquia e de publicitação no respetivo sítio do Município de Reguengos de 

Monsaraz na internet. 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 109/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 18 de dezembro de 2019, referente à 

atribuição do Cartão Social do Munícipe. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a atribuição do Cartão Social do Munícipe ·aos munícipe~ constantes na Proposta 
·n.º 109/VP/2019, nos exatos termos consignados; 
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b) Aprovar a proposta de indeferimento dos pedidos de atribuição do cartão social, nos 

termos do art. º 14. º do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Munícipe, por falta 

de cumprimento do requisito no n. º 1, do art. º 5. º, do Regulamento, conforme melhor se 

encontra fundamentado em relatório constante dos processos, elaborado pelo Serviço de 

Ação Social do Município de Reguengos de Monsaraz, aos munícipes constantes da Proposta 

n.º 109/VP/2019. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 110/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 18 de dezembro 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. 

Administração Urbanística 

Licenciamento para obras de ampliação e edificação - aprovação do projeto de 

Arquitetura - Processo administrativo n. º 82/2019 

Foi presente o processo administrativo n. º 82/2019, de que é titular Alqueva Cruzeiros -
ACAT, Uni pessoal, Lda .. 

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 legalização - Processo administrativo n. º 78/2019 

Foi presente o processo administrativo n.º 78/2019, de que é titular Maria Luísa Pinto 
Ramos. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o projeto de arquitetura e especialidades e efetivo licenciamento; 
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b) Notificar a titular do processo do teor da presente deliberação, bem como de que 

d~verá requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção nos prazos 

previstos no RJUE. 

Licenciamento para obras de alterações e edifícação de arrumas e piscina - aprovação 

do projeto de arquitetura - Processo administrativo n. º 63/2019 

Foi presente o processo administrativo n. º 63/2019, de que são titulares Claus Maria 

Azzalin e Pierre-André Bertrand Jacqueróz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o projeto de arquitetura. 

b) Notificar os titulares do processo do teor da presente deliberação, bem como de que 

deverão apresentar os projetos das especialidades nos prazos previstos no RJUE. 

Licenciamento para obras de edificação - aprovação dos projetos das especialidades -

Processo administrativo n. º 42/2019 

Foi presente o processo administrativo n. º 42/2019, de que é titular Zélia Maria Chumbo 

dos Santos. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar os projetos das especialidades e 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. 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 06 de janeiro de 2020. 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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