
  
 

 EDITAL 
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 13 DE ABRIL 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 13 de abril de 2016, a seguir transcritas: 

 

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 68, de 12/04/2016. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias – Delegação de Évora: Homenagem aos 

Autarcas das Freguesias do Distrito de Évora 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que no dia 16 de abril de 

2016 realiza-se, no Pavilhão Álamo do Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de 

Monsaraz, a festa de homenagem aos autarcas das freguesias do distrito de Évora desde 

1976, nas pessoas dos seus respetivos Presidentes, promovida pela Delegação de Évora da 

ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios – Caminhada Monsaraz “Escritas de Pedra e 

Cal” 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Janeiro deu conta que no âmbito 

do Dia Internacional de Monumentos e Sítios, que este ano é subordinado ao tema 

“Desporto, um património comum”, no dia 16 de abril de 2016 realiza-se uma caminhada 

no percurso “Escritas de Pedra e Cal”, com cerca de 9,5 Km e que será acompanhada de 

pequenos momentos explicativos dos vários elementos patrimoniais, com partida na Praça 
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D. Nuno Alvares Pereira, em Monsaraz. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Programa da 20.ª Feira do Livro 2016 

Foi presente o programa referente à 20.ª Feira do Livro, que decorrerá entre os dias 23 de 

abril e 1 de maio, nos Pavilhões do Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de 

Monsaraz. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Comemorações do 42.º Aniversário do 25 de Abril 

Foi presente o programa referente às comemorações do 42.º aniversário do 25 de abril. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Assembleia Geral da Entidade Regional de Turismo Alentejo/Ribatejo 

A senhora Vereadora Joaquina Margalha deu conta que no dia 14 de abril de 2016 ocorrerá 

no Salão Nobre dos Paços do Município a Assembleia Geral da Entidade Regional de Turismo 

Alentejo/Ribatejo. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Presidência da RECEVIN – Rede Europeia de Cidades do Vinho 

A senhora Vereadora, Joaquina Margalha referiu que é com muito orgulho, honra e 

prestígio que dá conta que no passado dia 1 de abril o senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Calixto foi eleito Presidente da RECEVIN – Rede Europeia de Cidades do 

Vinho, no decorrer da XX Assembleia Geral deste organismo, realizada em Valdobbiadene, 

em Itália. Mais referiu que a sua candidatura foi apresentada pela Associação de Municípios 

Portugueses do Vinho e o mandato terá a duração de três anos. 

O Executivo Municipal, à unanimidade dos seus membros, congratula-se com tão 

prestigiada eleição que muito enobrece o concelho de Reguengos de Monsaraz. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 30 de março de 2016 e posta 

à aprovação de todos os membros. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 
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Casa de Cultura de Corval: Troféu BTT Évora – Prova de S. Pedro do Corval 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 08/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 

do Troféu BTT Évora – Prova de S. Pedro do Corval, a ocorrer no próximo dia 22 de maio, e 

para o qual peticionam apoio material e logístico. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do apoio 

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

 

Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Ginástica e Trampolins: XXV Regtramp e 

XXIX Gimnosar  

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 09/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 Ginástica e Trampolins da Sociedade 

Artística Reguenguense, atinente à realização da XXV Regtramp e XXIX Gimnosar, a ocorrer 

nos próximos dias 18 e 19 de junho, e para o qual peticionam apoio material e logístico. 

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. 

 

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense: Cedência de Pavilhão Álamo 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 13/VJLM/2016, referente a pedido de cedência e 

utilização do Pavilhão Álamo formulado pela Sociedade Filarmónica Harmonia 

Reguenguense e atinente à realização do 3.º Curso de Instrumentos, a realizar entre os 

dias 27 de junho e 1 de julho. 

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

Pavilhão Álamo, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Reguengos de Monsaraz: Cedência do 

Auditório Municipal 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 14/VJLM/2016, referente a pedido de cedência e 

utilização do Auditório Municipal formulado pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia 

de Reguengos de Monsaraz e atinente à realização do evento de incentivo à leitura, 
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destinado a crianças, a realizar no próximo dia 22 de abril. 

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 Artística Reguenguense: Cedência do Auditório Municipal 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 15/VJLM/2016, referente a pedido de cedência e 

utilização do Auditório Municipal formulado pela Sociedade Artística Reguenguense e 

atinente a espetáculo de apresentação de fim do ano letivo, a realizar no próximo dia 25 

de junho. 

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

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

 

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Cedência do Auditório Municipal 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 16/VJLM/2016, referente a pedido de cedência e 

utilização do Auditório Municipal formulado pela Santa Casa da Misericórdia de Reguengos 

de Monsaraz e atinente à realização da campanha Pirilampo Mágico, a realizar no próximo 

dia 7 de maio. 

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 Harmonia Sanmarquense: 2.º Encontro de Chaços e Tarraços 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 17/VJLM/2016, referente ao Programa de Apoio a 

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

Associativismo Cultural, formulado pela Sociedade Harmonia Sanmarquense, atinente à 

realização do 2.º Encontro de Chaços e Tarraços, a ocorrer no próximo dia 23 de abril, e 

para o qual peticionam apoio material e logístico. 

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. 

 

Comissão Social de Santo António do Baldio: Festa de Santo Isidro 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 18/VJLM/2016, referente ao Programa de Apoio a 

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

Associativismo Cultural, formulado pela Comissão Social de Santo António do Baldio, 
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atinente à realização da Festa de Santo Isidro, a ocorrer nos próximos dias 27 a 29 de 

maio, e para o qual peticionam apoio material e logístico. 

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. 

 

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 3 às Grandes Opções do Plano e 

n.º 3 ao Orçamento Municipal do Ano Económico-Financeiro de 2016 

Foi presente o Despacho n.º 03/GP/CPA/2016, que determinou a aprovação da Alteração 

n.º 3 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 3 ao Orçamento Municipal do corrente 

ano económico-financeiro. 

O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor 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, confirmar/ratificar os 

sobreditos documentos previsionais. 

 

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 “Horta dos Barrocais”, Sito em 

Carrapatelo, Freguesia de Corval 

Foi presente a Proposta n.º 34/GP/2016, referente à emissão de parecer tendo em conta a 

constituição de compropriedade do prédio rústico denominado “Horta dos Barrocais”, sito 

na freguesia de Corval, 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 constituição 

do regime de compropriedade que decorrerá da doação por parte de Samuel Jorge Ferreira 

Janes e Dora Maria Boto Lopes Bizarro Ferreira Janes, do prédio rústico denominado por 

“Horta dos Barrocais”, sito na freguesia de Corval, concelho de Reguengos de Monsaraz, a 

favor de Tiago Lopes Bizarro Ferreira Janes, João Lopes Bizarro Ferreira Janes e Pedro 

Lopes Bizarro Ferreira Lopes na proporção de 1/3 para cada um. 

 

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

Foi presente a Proposta n.º 35/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 assim, submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia 

Municipal. 

 

Apreciação, Discussão e Aprovação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação 

de Contas do Exercício Económico de 2015 

Foi presente a Proposta n.º 36/GP/2016, referente à apreciação, discussão e aprovação os 

Documentos de Prestação de Contas deste Município de Reguengos de Monsaraz relativos 

ao exercício económico de 2015. 

O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor do senhor Presidente 

da Câmara Municipal, José Calisto, 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, aprovar os Documentos de 

Prestação de Contas do exercício económico de 2015, bem como submeter a presente 

deliberação à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Autorização Prévia no Âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – 

Informação de Compromissos Plurianuais Assumidos 

Foi presente a Proposta n.º 37/GP/2016, atinente à informação de compromissos 

plurianuais assumidos no âmbito da autorização prévia genérica da Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso, tomada pela Assembleia Municipal na sua sessão extraordinária de 

12 de novembro de 2013, conforme proposta da Câmara Municipal tomada na reunião 

ordinária de 30 de outubro de 2013. 

O Executivo Municipal deliberou por maioria, com os votos a favor 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, aprovar a assunção dos 

compromissos plurianuais já arrogados e com efeitos produzidos no período transcorrido 

entre a sessão da Assembleia Municipal de 25 de fevereiro de 2016 e a agendada para o 
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corrente mês de abril, bem como submeter a presente deliberação à aprovação da 

Assembleia Municipal. 

 

Adesão do Município de Reguengos de Monsaraz à Associação “Casa do Alentejo” 

Foi presente a Proposta n.º 38/GP/2016, atinente à adesão deste Município de Reguengos 

de Monsaraz à associação “Casa do Alentejo”. 

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

Reguengos de Monsaraz à associação “Casa do Alentejo”, bem como, determinar a 

submissão da presente adesão à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Início do Procedimento para Elaboração do Regulamento do Orçamento Participativo do 

Município de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 39/GP/2016, atinente ao início do procedimento para 

elaboração do Regulamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento de 

elaboração do Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Reguengos de 

Monsaraz, nos exatos termos consignados. 

 

Direito à Ocupação das Lojas N.ºs 12, 22, 24 e 25 do Mercado Municipal de Reguengos 

de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 06/VP/2016, referente à abertura de procedimento para 

atribuição do direito à ocupação das lojas n.ºs 12, 22, 24 e 25 do Mercado Municipal de 

Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento 

para atribuição do direito à ocupação das sobreditas lojas do Mercado Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos do respetivo Regulamento, bem assim, 

determinar que a arrematação do direito à ocupação se realize em hasta pública na 

reunião camarária de 27 de abril de 2016. 

 

Protocolo de Cedência de Equinos entre o Município de Reguengos de Monsaraz e 

Sonhos & Troféus – Associação Equestre 

Foi presente a Proposta n.º 07/VP/2016, referente ao Protocolo de Cedência de Equinos a 

celebrar entre este Município e a firma Sonhos & Troféus – Associação Equestre. 

Página 7 de 9 
 



  
 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de Protocolo em 

apreço, nos exatos termos aprovados. 

 

Atribuição de Apoios às Associações de Natureza Cultural, Recreativa e Social – Ano de 

2016 

Foi presente a Proposta n.º 10/VJLM/2016, atinente à atribuição de apoios às associações 

de natureza cultural, recreativa e social para o corrente ano de 2016. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos subsídios às 

associações de natureza cultural, recreativa e social, para o corrente ano de 2016, nos 

exatos termos propostos quer quanto aos seus valores, quer quanto à sua distribuição. 

 

Adesão do Município de Reguengos de Monsaraz à Associação Portuguesa de Cidades e 

Vilas de Cerâmica 

Foi presente a Proposta n.º 11/VJLM/2016, atinente à adesão deste Município de 

Reguengos de Monsaraz à Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica. 

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

Reguengos de Monsaraz à Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica, bem 

assim, determinar a submissão da presente adesão à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Festas de Santo António 2016 – Preço dos Bilhetes de Entrada 

Foi presente a Proposta n.º 12/VJLM/2016, referente ao preço dos bilhetes de entrada nas 

Festas a Santo António 2016. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a tabela de preços proposta 

para os vários dias das Festas a Santo António 2016, nos exatos termos consignados. 

 

Alteração da Composição do Conselho Municipal de Educação 

Foi presente a Proposta n.º 13/VJLM/2016, atinente à alteração da composição do 

Conselho Municipal de Educação. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a integração do Delegado 

Regional de Educação do Alentejo e do Diretor do Agrupamento de Escolas de Reguengos 

de Monsaraz no Conselho Municipal de Educação, bem assim, submeter a presente proposta 

à aprovação da Assembleia Municipal. 
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Administração Urbanística 

Processo administrativo n.º 18/2016 - Green Boost, Lda. 

Licenciamento para obras de edificação de armazém – 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 15/2016 - Watchgrow Consultoria e Investimentos 

Unipessoal, Lda. 

Licenciamento para obras de legalização de edificação – aprovação dos projetos de 

Arquitetura e das especialidades. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de arquitetura e de 

especialidades em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 1/2016 - Xarez, Lda. 

Licenciamento para obras de conservação 

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

para as obras de conservação em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 14 de abril de 2016 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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