
  
 

EDITAL 
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 2 DE MARÇO 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 2 de março de 2016, a seguir transcritas: 

 

 

Justificação de Falta 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto justificou a ausência do senhor 

Vereador Aníbal Rosado, à presente reunião, em virtude de afazeres da sua atividade 

profissional. 

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

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 40, de 01/03/2016. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 17 de fevereiro de 2016 e 

posta à aprovação de todos os membros. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

Grupo Desportivo BTT Piranhas do Alqueva: II Trail Running Monsaraz 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 02/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 Desportivo BTT Piranhas do Alqueva e 

atinente à realização do II Trail Running Monsaraz, a ocorrer no próximo dia 3 de abril, e 

para o qual peticionam apoio material e logístico. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio material e logístico 

necessário e possível, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz – 11.ª Megaventura 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 03/VP/2016, referente ao Programa de Apoio a 

Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao 

Associativismo Desportivo, formulado pelo Agrupamento de Escolas de Reguengos de 

Monsaraz, atinente à realização da 11.ª Megaventura, a ocorrer no próximo dia 14 de abril, 

na zona de Monsaraz e para o qual peticionam a cedência de utilização de autocarro e 

carrinha para o transporte dos alunos participantes. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência de utilização das 

viaturas (autocarro e carrinha), nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense – Conservatório Regional do Alto 

Alentejo:Cedência do Auditório Municipal 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 07/VJLM/2016, referente a pedido de cedência e 

utilização do Auditório Municipal, formulado pela Sociedade Filarmónica Harmonia 

Reguenguense – Conservatório Regional do Alto Alentejo, para a realização da audição 

geral da Páscoa, no próximo dia 16 de março. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência e utilização do 

Auditório Municipal, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense: Obras de Beneficiação no Edifício Sede 

– Ampliação (Construção de 1.º andar) 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 08/VJLM/2016, referente a candidatura ao Programa de 

Apoio a Infraestruturas, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao Associativismo 

Cultural, formulada pela Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense e atinente à 

execução de obras de beneficiação no edifício sede daquela coletividade, mais 

concretamente a sua ampliação com a construção de 1.º andar, e para o qual peticionam a 

comparticipação financeira prevista no sobredito Regulamento. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder um subsídio no montante de € 

11.250,47, nos exatos termos consignados e aprovados. 
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Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense: Cedência do Auditório Municipal 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 09/VJLM/2016, referente a pedido de cedência e 

utilização do Auditório Municipal, formulado pela Sociedade Filarmónica Harmonia 

Reguenguense, para a realização de concerto da sua Banda, no próximo dia 5 de março. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência e utilização do 

Auditório Municipal, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Pedido de Ressarcimento de Danos em Viatura de Terceiro 

Foi presente o Parecer Jurídico n.º 02/JUA/2016, atinente a ressarcimento de danos em 

viatura de terceiro – Bruno Manuel Brochado Cereijeira. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, participar o sinistro à Companhia de 

Seguros Açoreana, S.A.. 

 

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 2 às Grandes Opções do Plano e 

n.º 2 ao Orçamento Municipal do Ano Económico-Financeiro de 2016 

Foi presente o Despacho n.º 02/GP/CPA/2016, que determinou a aprovação da Alteração 

n.º 2 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 2 ao Orçamento Municipal do corrente 

ano económico-financeiro. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar os sobreditos 

documentos previsionais. 

 

Alienação de Lotes da Zona Industrial, em Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 22/GP/2016, atinente à alienação de lotes da Zona Industrial, 

em Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alienação, por via de hasta 

pública, dos lotes n.ºs 31, 34, 36 e 38 da Zona Industrial, em Reguengos de Monsaraz, 

situados na Praceta do Monreal, n.ºs 4, 3, 2 e 1, respetivamente, nos exatos termos 

consignados nas respetivas Normas, bem assim, determinar que a hasta pública se realize 

na reunião da Câmara Municipal de 30 de março de 2016. 

 

Protocolo de Colaboração entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a 

Universidade de Évora, no âmbito do Laboratório de Hercules e do Instituto de Ciências 

da Terra 

Foi presente a Proposta n.º 23/GP/2016, referente à aprovação da minuta do Protocolo de 
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Colaboração entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Universidade de Évora, no 

âmbito do Laboratório de Hercules – Herança Cultural, Estudos e Salvaguarda, e do 

Instituto de Ciências da Terra. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de 

Colaboração em apreço, nos exatos termos propostos. 

 

Grupo Desportivo BTT Piranhas do Alqueva: Pedido de Instalações para a Sede 

Foi presente a Proposta n.º 03/VP/2016, atinente a pedido formulado pelo Grupo 

Desportivo BTT Piranhas de Alqueva para a cedência de instalações para a sua sede social. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de utilização das 

lojas n.ºs 1 e 2 das Piscinas Municipais para a sede social do Grupo Desportivo BTT Piranhas 

de Alqueva, através da celebração de contrato de comodato, pelo período de 1 ano, 

renovável por iguais períodos, se não for denunciado por nenhuma das partes com a 

antecedência mínima de 60 dias. 

 

Fatores de Ponderação Específicos – Critérios de Apoio ao Associativismo Desportivo – 

Ano de 2016  

Foi presente a Proposta n.º 04/VP/2016, atinente à aprovação dos critérios de apoio ao 

associativismo desportivo para o ano de 2016. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os critérios de apoio ao 

associativismo desportivo para o ano de 2016, nos exatos termos consignados. 

 

Páscoa Ativa 2016 – Atividades Lúdicas e Desportivas para Crianças 

Foi presente a Proposta n.º 02/VJLM/2016, referente ao programa de atividades lúdicas e 

desportivas para crianças dos 6 aos 12 anos, durante as férias da Páscoa. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a realização e respetivo 

programa de atividades denominado “Páscoa Ativa 2016”. 

 

Fatores de Ponderação Específicos – Critérios de Apoio ao Associativismo Cultural, 

Recreativo e Social – Ano de 2016  

Foi presente a Proposta n.º 03/VJLM/2016, atinente à aprovação dos critérios de apoio ao 

associativismo cultural, recreativo e social para o ano de 2016. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os critérios de apoio ao 

associativismo cultural, recreativo e social para o ano de 2016, nos exatos termos 
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consignados. 

 

Festas a Santo António 2016 – Marchas Populares  

Foi presente a Proposta n.º 04/VJLM/2016, atinente à atribuição de subsídio a cada Marcha 

Popular que queira participar nas Festas a Santo António 2016. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição a cada Marcha 

Infantil de um subsídio de € 750,00 e para cada Marcha de Adultos um subsídio de € 

1.500,00, que seja organizada por qualquer coletividade recreativa, cultural e desportiva, 

bem como de entidades públicas deste Concelho de Reguengos de Monsaraz, que participe 

nas Festas a Santo António 2016. 

 

Festas de Santo António 2016 - Atribuição de Lugares para Divertimentos 

Foi presente a Proposta n.º 05/VJLM/2016, atinente à aprovação das normas para 

atribuição de lugares para divertimentos nas Festas de Santo António 2016. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas para atribuição de 

lugares para divertimentos nas Festas de Santo António 2016, bem como, designar a 

constituição da Comissão de Abertura de Propostas, nos seguintes termos: 

i) Presidente: João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete; 

ii) Primeiro Vogal Efetivo: Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe da Divisão de 

Administração Geral; 

iii) Segundo Vogal Efetivo: João Paulo Passinhas Batista, Técnico Superior; 

iv) Primeiro Vogal Suplente: Maria Beatriz Lopes Silva, Coordenadora Técnica; 

v) Segundo Vogal Suplente: Patrícia Alexandra Pardal Delicado, Assistente Técnica. 

 

Festas a Santo António 2016 - Atribuição de Lugares para Bares, Tasquinhas e Stands 

Institucionais 

Foi presente a Proposta n.º 06/VJLM/2016, atinente à aprovação das Normas para 

atribuição de lugares para bares, restaurantes e stands institucionais nas Festas de Santo 

António 2016. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas para atribuição de 

lugares para bares, restaurantes e stands institucionais nas Festas de Santo António 2016, 

bem como, aprovar a constituição da Comissão de Abertura de Propostas, nos seguintes 

termos: 

i) Presidente: Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe de Divisão de Administração Geral; 
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ii) Primeiro Vogal: João Paulo Passinhas Batista, Técnico Superior; 

iii) Segundo Vogal: Maria Beatriz Lopes Silva, Coordenadora Técnica; 

iv) Primeiro Vogal Suplente: Patrícia Isabel dos Santos Casimiro, Técnica Superior; 

v) Segundo Vogal Suplente: Patricia Alexandra Pardal Delicado, Assistente Técnica. 

 

Associação Vencer Autismo – Dia Mundial da Consciencialização do Autismo 

Foi presente a Proposta n.º 07/VJLM/2016, referente à adesão à iniciativa do Dia Mundial 

da Consciencialização do Autismo. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aderir á iniciativa do Dia Mundial da 

Consciencialização do Autismo, iluminando de azul a fachada principal do edifício dos 

Paços do Município no próximo dia 2 de abril de 2016. 

 

Administração Urbanística 

Processo administrativo n.º 5/2015 - Aires Mateus e Associados, Lda. 

Licenciamento para obras de alteração durante a execução da obra de edificação de 

moradia – aprovação do projeto de alterações 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura em 

apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 9/2016 - António Miguel Fialho Cuco 

Licenciamento para obras de ampliação de armazém industrial para instalação de 

dependência agrícola de apoio – aprovação do projeto de Arquitetura. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura em 

apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 2/2015 - Esporão Azeites, Lda. 

Licenciamento para obras de edificação de lagar de azeite – aprovação dos projetos das 

especialidades. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidades 

em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 37/2016 - Perfect Walk, Lda. 

Licenciamento para obras de ampliação de edificação para instalação de Empreendimento 

de Turismo no Espaço Rural – Casa de Campo – aprovação dos projetos das especialidades. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidades 

em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 6/2016 - Mário Fernandes Formigal Morgado Palhavã 

Licenciamento para obras de demolição 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de licenciamento 

para obras de demolição em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 1/2013 - Rotunda do Sol, Investimentos Imobiliários, Lda. 

Declaração de caducidade 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade do processo 

administrativo em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 3 de março de 2016 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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