
  
 

EDITAL 
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 30 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 30 de março de 2016, a seguir transcritas: 

 

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 58, de 29/03/2016. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Unidade Pastoral de Reguengos: Visita Pastoral do Senhor Arcebispo de Évora ao 

Concelho de Reguengos de Monsaraz 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que o senhor Arcebispo 

de Évora, D. José Francisco Sanches Alves efetuará uma Visita Pastoral ao concelho de 

Reguengos de Monsaraz a realizar nos dias 11 a 15 de maio de 2016, tendo manifestado 

interesse em o cumprimentar, sugerindo para o efeito o dia 11 de maio, pelas 10 horas. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Secretário de Estado do Ambiente: Modelo de Gestão dos Serviços Municipais de 

Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que esteve presente, 

conjuntamente com o senhor Presidente da Câmara Municipal de Évora, numa reunião com 

o senhor Secretário de Estado do Ambiente a fim de ser apresentado e debatido o modelo 

de gestão dos Serviços Municipais de Abastecimento Público de Água e Saneamento de 

Águas Residuais que se quer implementar no Alentejo Central. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 
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Assembleia Geral da RECEVIN – Rede Europeia de Cidades do Vinho 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta que no 

dia 1 de abril de 2016 ocorrerá na região de Veneto, em Conegliano – Valdobbiadene, em 

Itália, a XX Assembleia Geral da RECEVIN – Rede Europeia de Cidades do Vinho, coincidindo 

com a Gala de Abertura de Conegliano – Valdobbiadene Cidade Europeia do Vinho 2016, e 

no qual estará presente, conjuntamente com a senhora Vereadora, Joaquina Margalha. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Carmim Lago Alqueva Formula Windsurfing 2016 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Janeiro deu conta que decorreu de 

24 a 27 de março de 2016, no Centro Náutico de Monsaraz, a primeira etapa do 

Campeonato Nacional e do Campeonato Europeu de Windsurf na classe Formula 

Windsurfing, pontuável para o European Cup, para o ranking nacional, para o ranking 

mundial e para o Campeonato Ibérico de Águas Interiores, tendo participado 36 

concorrentes, oriundos de Portugal e Espanha. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 16 de março de 2016 e posta 

à aprovação de todos os membros. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

Hasta Pública para Alienação de Lotes na Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente o Edital no qual constam as condições a que estava sujeita a presente hasta 

pública, referente à alienação de lotes na Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, alienar o lote n.º 31 da Zona Industrial 

de Reguengos de Monsaraz, sito na Praceta do Monreal, com a área de 870 m2 à empresa 

Alfaiate & Santos, Lda., pela importância de € 16,00/m2. 

 

Gabinete de Apoio ao Consumidor – Resultados do Ano 2015 e do 1.º Trimestre de 2016 

Foi presente a Informação n.º 01/VCC/2016, atinente ao relatório de atividades do ano de 

2015 e do 1.º trimestre de 2016 do Gabinete de Apoio ao Consumidor. 

Página 2 de 8 
 



  
 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Gabinete de Movimento e Reabilitação – Serviço de Fisioterapia: Relatório do 4.º 

Trimestre de 2015 

Foi presente a Informação n.º 02/VCC/2016, referente ao Relatório do 4.º Trimestre de 

2015 do serviço de Fisioterapia, no âmbito do Gabinete de Movimento e Reabilitação. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Projeto de Prevenção e Combate à Obesidade – Serviço de Dietista: Relatório do Ano de 

2015 

Foi presente a Informação n.º 03/VCC/2016, referente ao Relatório do Ano de 2015 do 

serviço de Dietista, no âmbito do Projeto de Prevenção e Combate à Obesidade. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Atlético Sport Clube/ Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz – XI Torneio 

Cidade de Reguengos em Minibasquetebol  

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 04/VP/2016, referente ao Programa de Apoio a 

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

Associativismo Desportivo, formulado pelo Atlético Sport Clube/ Bombeiros Voluntários de 

Reguengos de Monsaraz, atinente à realização do XI Torneio Cidade de Reguengos em 

Minibasquetebol, a ocorrer no próximo dia 23 de abril, e para o qual peticionam a cedência 

e utilização do Pavilhão Gimnodesportivo Arq.º Rosado Correia, bem como o apoio de 

diverso material logístico. 

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

Pavilhão Gimnodesportivo Arq.º Rosado Correia e conceder o apoio necessário e possível, 

nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Casa de Cultura de Corval – 41.ª Estafeta dos Cravos 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 05/VP/2016, referente ao Programa de Apoio a 

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

Associativismo Desportivo, formulado pela Casa de Cultura de Corval, atinente à realização 

da 41.ª Estafeta dos Cravos, a ocorrer no próximo dia 25 de abril, e para o qual peticionam 

apoio logístico e financeiro. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio logístico necessário e 

possível, bem como conceder um subsídio de € 500,00, nos exatos termos aprovados e para 

o fim ora peticionado. 

 

Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Motorismo: Rali TT Reguengos de 

Monsaraz – Capital dos Vinhos de Portugal  

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 06/VP/2016, referente ao Programa de Apoio a 

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

Associativismo Desportivo, formulado pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística 

Reguenguense, atinente à realização do Rali TT Reguengos de Monsaraz – Capital dos 

Vinhos de Portugal, a ocorrer nos próximos dias 30 de abril e 1 de maio, e para o qual 

peticionam apoio material, logístico e financeiro. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio material e logístico 

necessário e possível, bem como a atribuição de um subsídio no montante pecuniário de 

até € 5.000,00, em caso de existência de défice financeiro entre despesas e receitas 

diretas do evento, e com a apresentação da contabilidade analítica do mesmo, nos exatos 

termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Associação de Natação do Alentejo – Cedência das Piscinas Municipais Victor Martelo 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 07/VP/2016, por si firmado em 24 de março, p.p., 

referente a pedido de cedência e utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo 

formulado pela Associação de Natação do Alentejo e atinente à realização dos 

Campeonatos Regionais de Infantis, Juvenis e Absolutos, a realizar no próximo dia 2 de 

julho. 

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

Piscinas Municipais Victor Martelo, nos exatos termos aprovados e para o fim ora 

peticionado. 

 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz: Divertida(mente) 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 11/VJLM/2016, referente a pedido de utilização do 

Parque da Cidade e diverso apoio material e logístico, formulado pelo Agrupamento de 

Escolas de Reguengos de Monsaraz e atinente à realização de uma megatividade designada 

Divertida(mente), destinada às crianças do pré-escolar e respetivas famílias, a ocorrer no 
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próximo dia 3 de junho. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Parque da 

Cidade e conceder o apoio material e logístico necessário e possível, nos exatos termos 

aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santo António Baldio: Cedência de 

Transporte 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 12/VJLM/2016, referente a pedido de cedência de 

transporte para a realização de visita ao Santuário de Fátima, no próximo dia 16 de abril, 

formulado pela Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santo António do 

Baldio. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência de transporte, em 

conformidade com o previsto no respetivo regulamento de transportes, nos termos 

aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Ratificação da Aprovação da Conta Final da Empreitada de “Ampliação e Beneficiação 

da EB1 de Reguengos de Monsaraz” 

Foi presente a Proposta n.º 27/GP/2016, referente à ratificação da aprovação da Conta 

Final da empreitada de “Ampliação e Beneficiação da EB1 de Reguengos de Monsaraz”, por 

si já anteriormente aprovada em 29 de agosto de 2011. 

O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos favoráveis do senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, do senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Manuel Janeiro, da senhora Vereadora, Joaquina Margalha e do senhor 

Vereador, Carlos Costa e o voto de abstenção do senhor Vereador, Aníbal Rosado, este 

devido ao facto de não integrar o executivo municipal aquando da abertura do 

procedimento concursal da presente empreitada, confirmar/ratificar a aprovação da 

sobredita Conta Final. 

 

Ratificação da Aprovação da Conta Final da Empreitada de “Acessibilidades das Aldeias 

Ribeirinhas do Concelho de Reguengos de Monsaraz” 

Foi presente a Proposta n.º 28/GP/2016, referente à ratificação da aprovação da Conta 

Final da empreitada de “Acessibilidades das Aldeias Ribeirinhas do Concelho de Reguengos 

de Monsaraz”, por si já anteriormente aprovada em 2 de fevereiro de 2015. 
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O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos favoráveis do senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, do senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Manuel Janeiro, da senhora Vereadora, Joaquina Margalha e do senhor 

Vereador, Carlos Costa e o voto de abstenção do senhor Vereador, Aníbal Rosado, este 

devido ao facto de não integrar o executivo municipal aquando da abertura do 

procedimento concursal da presente empreitada, confirmar/ratificar a aprovação da 

sobredita Conta Final. 

 

Ratificação da Aprovação da Conta Final da Empreitada de “Acessibilidades das Aldeias 

Ribeirinhas do Concelho de Reguengos de Monsaraz - Caminho da Ribeira da Pega” 

Foi presente a Proposta n.º 29/GP/2016, referente à ratificação da aprovação da Conta 

Final da empreitada de “Acessibilidades das Aldeias Ribeirinhas do Concelho de Reguengos 

de Monsaraz – Caminho da Ribeira da Pega”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar a aprovação da 

sobredita Conta Final. 

 

Contrato de Comodato entre o Município de Reguengos de Monsaraz e o Grupo 

Desportivo BTT Piranhas do Alqueva 

Foi presente a Proposta n.º 30/GP/2016, referente ao contrato de comodato a celebrar 

entre o Município de Reguengos de Monsaraz e o Grupo Desportivo BTT Piranhas do 

Alqueva. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do sobredito contrato 

de comodato. 

 

Normas de Participação e Funcionamento da “II VINIREGUENGOS” 

Foi presente a Proposta n.º 31/GP/2016, atinente à aprovação das Normas de Participação 

e Funcionamento da “II VINIREGUENGOS”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas de Participação e 

Funcionamento da “II VINIREGUENGOS”. 

 

Adesão do Município de Reguengos de Monsaraz à Secção de Municípios “Cidades 

Inteligentes” da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

Foi presente a Proposta n.º 32/GP/2016, atinente à adesão deste Município de Reguengos 
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de Monsaraz à Secção de Municípios “Cidades Inteligentes” da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão do Município de 

Reguengos de Monsaraz à Secção de Municípios “Cidades Inteligentes” da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses. 

 

Atribuição de Dominialidade Pública de Vários Caminhos Rurais sitos no Concelho de 

Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 33/GP/2016, atinente à atribuição de dominialidade pública de 

vários caminhos rurais sitos no concelho de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o reconhecimento e atribuição 

da dominialidade pública aos vários caminhos rurais supramencionados, nos exatos termos 

aprovados, bem como submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia 

Municipal. 

 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 09/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. 

 

Período de Intervenção do Público 

Esteve presente, a pedido expresso do senhor Presidente da Câmara Municipal, o 

representante da etnia cigana que reside no Lugar da Pedra Escorregadia, vulgo 

“Patriarca” – senhor Francisco Cabeças, o qual foi confrontado com os comportamentos e 

atitudes menos próprios das pessoas de etnia cigana ali residentes, sendo-lhe também 

entregue uma cópia do Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 

Permanência e Trânsito em Espaço Público, com indicações claras e precisas que o seu 

cumprimento integral deve ser devidamente observado. O senhor Presidente da Câmara 

Municipal, tomou esta atitude de o chamar a estar presente nesta reunião, em face de 

alguns factos tornados públicos e que foram denunciados, pelo que esses mesmos 

comportamentos, como a pintura de grafitis nos muros, o estacionamento desregrado de 
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veículos automóveis, o arremesso de pedras para a estrada, os cavalos à solta na via 

pública, entre outros, devem terminar de imediato. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 31 de março de 2016 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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