EDITAL
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO DIA 3 DE FEVEREIRO DE 2016

JOSÉ GABRIEL CALIXTO, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em
conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 56.º da 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 3 de fevereiro de 2016, a seguir transcritas:

Resumo Diário da Tesouraria
Foi Presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 21, de 02/02/2016.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Reguengos de Monsaraz: Avaliação de
Projetos
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, deu conta que no dia 28 de janeiro
de 2016 esteve presente numa reunião de trabalho realizada na Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional do Alentejo, no âmbito da avaliação dos projetos inseridos no
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Reguengos de Monsaraz, tendo os mesmos
tido acolhimento quase generalizado por parte da Autoridade de Gestão do Alentejo 2020,
num investimento associado que ascende a cerca de 3,2 milhões de euros.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Estratégia PROVERE para Alqueva
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, deu conta que a ATLA – Associação
Transfronteiriça do Lago Alqueva, no âmbito de uma estratégia de angariação de fundos
PROVERE, num montante de cerca de 1,4 milhões de euros, está a disseminar pelos vários
parceiros o preenchimento de fichas de projetos, tendo por objetivo referenciar e mapear
os projetos públicos e privados (previstos e/ou em curso) que valorizem, potenciem ou
aproveitem as oportunidades geradas pelo Lago Alqueva, recursos endógenos da região,
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bem como das infraestruturas associadas ao Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva
(EFMA).
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Pintura do Salão Nobre dos Paços do Município de Mourão
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta que
ontem (02.02.2016) foi inaugurada a pintura do Salão Nobre dos Paços do Município de
Mourão pelo senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais, no qual também esteve
representado este Executivo Municipal.
Mais referiu, que o trabalho de pintura, realizado pelo artista Gonçalo Jordão, é muito
digno e nobre, o que muito engrandece, não só o artista, como também o Município de
Mourão.
Assim, o Executivo Municipal endereça sentidos parabéns e votos de felicitação por este
trabalho a todo o Executivo da Câmara Municipal de Mourão e ao artista Gonçalo Jordão.
Finais Regionais de Sub14, Sub16 e Sub18 em Basquetebol
O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Janeiro, deu conta que as três
fases finais regionais (Sub14, Sub16 e Sub18) dos respetivos Campeonatos Regionais
Masculinos em Basquetebol, disputaram-se todas no Pavilhão Arq.º Rosado Correia, em
Reguengos de Monsaraz, (a de Sub 16 em 16 e 17 de janeiro e a Sub 18 em 23 e 24 de
janeiro), bem assim como a de Sub14, que se disputará nos dias 13 e 14 de fevereiro,
sendo tal facto inédito e digno de reconhecimento pelo empenho e pelo investimento na
formação de jovens. Ademais, referiu ainda, que em ambas as fases finais já disputadas
(Sub16 e Sub18), as equipas do ASC/BVRM/Terras d’El-Rei lograram sagrar-se campeãs
regionais dessas categorias.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Assembleia de Freguesia de Amora – Saudação “Arte Chocalheira”
Foi presente uma saudação da Assembleia de Freguesia de Amora, referente à “Arte
Chocalheira”, aprovada na sua sessão ordinária de 28 de dezembro de 2015.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Encerramento da Cidade Europeia do Vinho 2015
Foi presente o Programa referente à Gala de Encerramento da Cidade Europeia do Vinho
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2015, que ocorrerá no próximo dia 13 de fevereiro no Salão Nobre dos Paços do Município e
no Auditório Municipal, nesta cidade de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Carnaval das Escolas 2016
A senhora Vereadora, Joaquina Margalha, deu conta que o desfile do Carnaval das Escolas
2016 ocorrerá no próximo dia 5 de fevereiro (sexta-feira), entre o respetivo Centro Escolar
e a Praça da Liberdade, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior
Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 20 de janeiro de 2016, e
posta à aprovação de todos os membros.
A ata foi aprovada por unanimidade.
Comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira – Distribuição da Derrama associada
aos Centros Electroprodutores existentes no Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Informação n.º 01/GP/2016, atinente à comunicação à Autoridade
Tributária e Aduaneira da distribuição da derrama associada aos Centros Electroprodutores
existentes no Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Estatísticas do Site do Município de Reguengos de Monsaraz no Ano de 2015
Foi presente a Informação n.º 02/GP/2016, atinente às estatísticas do site do Município de
Reguengos de Monsaraz no ano de 2015.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Arquivamento de Processo de Inquérito
Foi presente a Informação n.º 02/JUA/2016, atinente ao arquivamento do processo de
inquérito n.º 202/15.5T9RMZ com despacho proferido pelos Serviços do Ministério Público
de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Grupo Columbófilo Albino Fialho: Troféus do III.º Campeonato Concelhio de Reguengos
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de Monsaraz
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 01/VP/2016, referente a candidatura ao Programa de
Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao
Associativismo Desportivo, formulada pelo Grupo Columbófilo Albino Fialho e atinente à
entrega de troféus do III.º Campeonato Concelhio de Reguengos de Monsaraz, a ocorrer no
próximo dia 6 de fevereiro, e para o qual peticionam apoio material, designadamente os
respetivos troféus.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio material necessário e
possível, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado.
Gota – União de Dadores de Sangue de Corval – Alentejo: Aquisição de Bens Móveis
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 04/VJLM/2016, referente a candidatura ao Programa de
Apoio a Equipamentos e Modernização Associativa, no âmbito do vigente Regulamento de
Apoio ao Associativismo Social, formulada pela Gota – União de Dadores de Sangue de
Corval - Alentejo e atinente à aquisição de bens móveis, designadamente mesas de apoio
às recolhas de sangue e medula óssea, e para o qual peticionam a necessária
comparticipação financeira.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante
pecuniário de € 39,99, referente a 40% do custo total dos bens, nos exatos termos
aprovados e para o fim ora peticionado.
Emissão de Parecer nos Termos do N.º 1, do Artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de
Setembro, com a Redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto – Constituição de
Compropriedade do Prédio Rústico Denominado por “Ferragial dos Aveceiros”, sito na
Freguesia de Corval
Foi presente a Proposta n.º 08/GP/2016, referente à emissão de parecer tendo em conta a
constituição de compropriedade do prédio rústico denominado por “Ferragial dos
Aveceiros”, sito na Freguesia de Corval, do concelho de Reguengos de Monsaraz, nos
termos do disposto no n.º 1 do artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com a
redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à transmissão
em regime de compropriedade que decorrerá da doação por parte do senhor Armando
Manuel Vieira Costa e Andrea Messner, do prédio rústico denominado por “Ferragial dos
Aveceiros”, sito na freguesia de Corval, a favor de Carina Korab e de Dominic Korab.
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Emissão de Parecer nos Termos do N.º 1, do Artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de
Setembro, com a Redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto – Constituição de
Compropriedade do Prédio Rústico Denominado por “Escudeira dos Três Bicos”, sito na
Freguesia de Corval
No decurso do presente ponto, o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel
Janeiro não participou na apreciação, na discussão e na votação, ausentando-se do Salão
Nobre dos Paços do Município durante o seu decurso, em virtude de ser parte interessada
no presente procedimento administrativo.
Foi presente a Proposta n.º 09/GP/2016, referente à emissão de parecer tendo em conta a
constituição de compropriedade do prédio rústico denominado por “Escudeira dos Três
Bicos”, sito na Freguesia de Corval, do concelho de Reguengos de Monsaraz, nos termos do
disposto no n.º 1 do artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com a redação da Lei
n.º 64/2003, de 23 de agosto.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à transmissão
em regime de compropriedade que decorrerá da venda por parte de Joaquim Inácio Pinto
Marques e Maria de Lurdes Caldeira Férias Pinto Marques, do prédio rústico denominado
por “Escudeira dos Três Bicos”, sito na freguesia de Corval, a favor de Manuel Lopes
Janeiro e de Joaquina Rosa Bento Galamba, na proporção de 2/3 e 1/3, respetivamente.
Manifestação de Interesse em Celebrar “Pacto de Amizade” entre o Município de
Reguengos de Monsaraz e o Município de Guardia Sanframondi
Foi presente a Proposta n.º 10/GP/2016, atinente à manifestação de interesse em celebrar
“Pacto de Amizade” entre o Município de Reguengos de Monsaraz e o Município de Guardia
Sanframondi.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, manifestar o interesse em celebrar o
sobredito Pacto de Amizade.
Hora do Planeta 2016
Foi presente a Proposta n.º 11/GP/2016, referente ao envolvimento e adesão deste
Município na iniciativa “Hora do Planeta 2016”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aderir à iniciativa “Hora do Planeta
2016”, desligando as luzes do edifício dos Paços do Município e do Auditório Municipal,
entre as 20h30 e as 21h30 do dia 19 de março de 2016.
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Protocolo de Colaboração entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Caixa Geral
de Depósitos, S.A.
Foi presente a Proposta n.º 12/GP/2016, referente à celebração de Protocolo de
Colaboração entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Caixa Geral de Depósitos,
S.A.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do sobredito
Protocolo de Colaboração.
Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens – Ano de 2016
Foi presente a Proposta n.º 13/GP/2016, referente à abertura do processo de seleção de
jovens para integração no Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens para o
ano de 2016.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Aprovar a abertura do processo de seleção de jovens para integração no Programa de
Ocupação Municipal Temporária de Jovens para o ano de 2016;
b) Que o número máximo de jovens a admitir seja fixado em oito, em duas fases,
distribuídos pelas diferentes áreas, nos seguintes termos:
Primeira fase (com início previsto para o primeiro trimestre do ano):
i) Manutenção de equipamentos e espaços públicos – 1 jovem;
ii) Educação - 1 jovem;
iii) Desporto – 1 jovem;
iv) Ação Social (Loja Social) – 1 jovens.
Segunda fase (com início previsto para o segundo trimestre do ano):
i) Património e Cultura – 2 jovens;
ii) Informática – 1 jovem;
iii) Veterinária e Saúde Pública – 1 jovem.
c) Que o valor da bolsa mensal seja fixado em 75% do Indexante de Apoios Sociais (IAS)
para o ano de 2016, ou seja, em € 314,42;
d) Que cada fase do Programa tenha a duração de nove meses;
e) Que no processo de seleção sejam atendidos os critérios constantes do artigo 9º do
Regulamento, pela seguinte ordem:
i) Interesse manifestado por uma determinada área de ocupação;
ii) Residência no concelho de Reguengos de Monsaraz;
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iii) Idade (prioridade aos jovens de maior idade);
iv) Grau de qualificação académica e sua adequação ao conteúdo funcional a
desenvolver.
E em caso de empate serão aplicados sucessivamente os seguintes critérios:
i) Inscrição pela primeira vez no Programa de Ocupação Municipal Temporária de
Jovens;
ii) Ordem de inscrição.
f) Designar o Júri do procedimento que será composto por:
i) Nelson Fernando Nunes Galvão;
ii) Sónia Maria Medinas Canhão Cavaco;
iii) João Paulo Passinhas Batista;
E como suplentes:
i) José Luís Janeiro de Oliveira Merca;
ii) Maria de Jesus Cardoso Gamado.
Regimento da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 14/GP/2016, referente à aprovação do Regimento da Câmara
Municipal de Reguengos de Monsaraz para o vigente mandato autárquico 2013-2017.
O assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regimento da
Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz para o mandato autárquico 2013-2017, com
efeitos reportados ao início do mesmo.
Atribuição do Cartão Social do Munícipe
Foi presente a Proposta n.º 01/VJLM/2016, referente à Atribuição do Cartão Social do
Munícipe.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição/ renovação do
Cartão Social de Munícipe aos munícipes constantes da referida proposta, nos exatos
termos consignados.
Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 58/2015 - Via Planície, Consultadoria e Gestão de Imóveis,
S.A.
Licenciamento para obras de alteração e ampliação de edificação para instalação de
Empreendimento Turístico – aprovação do projeto de Arquitetura.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura em
apreço, nos exatos termos consignados.
Processo administrativo n.º 51/2015 - João Tomé da Silva Laranjinho.
Licenciamento para obras de alteração e ampliação de edifício destinado a habitação –
aprovação dos projetos das especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidades
em apreço, nos exatos termos consignados.
Presente o processo administrativo n.º 3/2016 - Rogério Talhante Carreteiro
Licenciamento para obras de demolição.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento para obras de
demolição em apreço, nos exatos termos consignados.
Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 4 de fevereiro de 2016

José Gabriel Calixto
Presidente da Câmara Municipal
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