
  
 

EDITAL 
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 27 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 27 de abril de 2016, a seguir transcritas: 

 

 

Justificação de Falta 

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

Vereador Aníbal José Almeida Rosado, à presente reunião, em virtude de estar em consulta 

médica com familiar. 

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

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 77, de 26/04/2016. 

O Executivo Municipal, tomou conhecimento. 

 

Empreitada de “EN 256 Variante à Ponte do Albardão, incluindo Nova Ponte sobre o Rio 

Degebe” 

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

procedimento para o concurso público da empreitada de “EN 256 Variante à Ponte do 

Albardão, incluindo Nova Ponte sobre o Rio Degebe” foi lançado pela empresa pública 

Infraestruturas de Portugal, S.A. em 21 de agosto de 2015 e que até à presente data nada 

se sabe relativamente à tramitação processual do mesmo, é intenção desta autarquia 

solicitar uma audiência ao senhor Ministro do Planeamento e das Infraestruturas para 

avaliar do respetivo ponto de situação desta obra. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 
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Festas em Honra de Santo António 2016 – Bilhetes de Entrada 

Foi presente uma carta emanada da Secção do Partido Social Democrata de Reguengos de 

Monsaraz, recebida nesta autarquia no passado dia 14 de abril, atinente ao preço dos 

bilhetes de entrada nas Festas em Honra de Santo António 2016, na qual é sugerido a 

inversão da tendência de subida dos valores cobrados e que seja retomada a prática do 

bilhete único para todos os dias de festa. 

Referiu ainda, que o atraso no envio da mesma não permitiu que a proposta apresentada 

pudesse, em tempo útil, ser presente ao Executivo Municipal, já que este assunto havia 

sido aprovado em reunião camarária realizada no passado dia 13 de abril, nos quais se 

destaca: 

• Entradas livres para todos os titulares de cartão social do munícipe; 

• Entradas livres para idades até aos 12 anos; 

• Entradas livres em dois dias das Festas (concretamente, nos dias 12 e 13 de junho); 

• Criação de uma Pulseira Jovem válida para todos os dias das Festas, para idades 

entre os 13 e os 29 anos, inclusive; 

• Bilhete Único válido para todos os dias das Festas, para adultos a partir dos 30 anos, 

inclusive; 

• Bilhetes diários apenas em 3 dos 5 dias das Festas, com o objetivo fundamental que 

todos aqueles que visitam o nosso Concelho e usufruem das nossas Festas também 

contribuam para as mesmas pois elas são suportadas financeiramente, em parte 

significativa, pelo orçamento municipal. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 13 de abril de 2016, e posta 

à aprovação de todos os membros. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

Hasta Pública para Concessão do Direito de Ocupação das Lojas n.º 12, 22, 24 e 25 do 

Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que não se inscreveu 

nenhum interessado para a presente hasta pública para a concessão do direito de ocupação 

das lojas n.ºs 12, 22, 24 e 25 do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz, pelo que 
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ficou deserta. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1085: Celebração dos 20 Anos das Primeiras 

Promessas 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 19/VJLM/2016, referente ao Programa de Apoio a 

Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio à Ação Social, 

formulado pelo Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1085, atinente à celebração dos 

20 anos das Primeiras Promessas, a ocorrer de 14 de maio a 6 de junho, e para o qual 

peticionam apoio material e a utilização da Praça de Santo António. 

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

necessário e possível, bem como a utilização da Praça de Santo António, nos exatos termos 

aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

MOVIREG – Associação de Voluntariado em Movimento de Reguengos de Monsaraz: V Dia 

de Campo 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 20/VJLM/2016, referente ao Programa de Apoio a 

Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio à Ação Social, 

formulado pela Movireg – Associação de Voluntariado em Movimento de Reguengos de 

Monsaraz, atinente à realização do V Dia de Campo, a ocorrer no próximo dia 21 de maio, 

em S. Marcos do Campo, 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. 

 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz: Jornal Escolar “Gazeta do Conde” 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 21/VJLM/2016, referente à solicitação de apoio 

financeiro para o jornal escolar “Gazeta do Conde”, formulado pelo Agrupamento de 

Escolas de Reguengos de Monsaraz. 

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

400,00, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Associação Gerações do Telheiro: Visita Pastoral e Almoço de Sócios 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 22/VJLM/2016, referente ao Programa de Apoio a 
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Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio à Ação 

Cultural, formulado pela Associação Gerações do Telheiro, atinente à Visita Pastoral, a 

ocorrer de dia 28 a 30 de abril, e ao Almoço de Sócios, a ocorrer no próximo dia 14 de 

maio, e para os quais peticionam a cedência e montagem de toldo. 

Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, não satisfazer o pedido em causa, 

porquanto não possuí o equipamento (toldo) que sirva os propósitos pretendidos. 

 

Segunda Alteração às Normas de Acesso e Utilização das Hortas Urbanas do Município 

de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 40/GP/2016, referente à segunda alteração às Normas de 

Acesso e Utilização das Hortas Urbanas do Município de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a segunda alteração às 

sobreditas Normas. 

 

Atribuição de Dominialidade Pública de Caminhos Rurais sitos no Concelho de 

Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 41/GP/2016, atinente à atribuição de dominialidade pública de 

vários caminhos rurais sitos no concelho de Reguengos de Monsaraz, cujo início de 

procedimento havia sido aprovado em reunião camarária realizada no dia 30 de março, 

p.p. 

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

da dominialidade pública do caminho rural de “Ceuta”, do caminho rural de “Fructuosa” e 

do caminho rural “Serras”, bem assim, submeter a presente deliberação à aprovação da 

Assembleia Municipal. 

 

Projeto de Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Reguengos de 

Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 42/GP/2016, referente ao Projeto de Regulamento do 

Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o sobredito Projeto de 

Regulamento. 
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Ratificação da Aprovação da Conta Final da Empreitada de “Beneficiações e Arranjos no 

Jardim Público de Reguengos de Monsaraz” 

Foi presente a Proposta n.º 43/GP/2016, referente à ratificação da aprovação da Conta 

Final da empreitada de “Beneficiações e Arranjos no Jardim Público de Reguengos de 

Monsaraz”, por si já anteriormente aprovada em 16 de agosto de 2011. 

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

sobredita Conta Final. 

 

Adesão do Município de Reguengos de Monsaraz à CAGIA – Canil/Gatil Intermunicipal da 

Resialentejo 

Foi presente a Proposta n.º 08/VP/2016, referente à adesão do Município de Reguengos de 

Monsaraz à CAGIA – Canil/Gatil Intermunicipal da Resialentejo. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta de Acordo de Adesão, 

aprovar o Acordo de Gestão, bem como, aprovar o Regulamento do Canil/Gatil 

Intermunicipal da Resialentejo. 

 

Plano Operacional Municipal – Ano de 2016 

Foi presente a Proposta n.º 09/VP/2016, referente à aprovação do Plano Operacional 

Municipal de Reguengos de Monsaraz para o corrente ano de 2016. 

Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o sobredito Plano, bem como, 

submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Administração Urbanística 

Processo administrativo n.º 11/2016 - Armando Manuel Vieira Costa 

Licenciamento para obras de edificação de armazém agrícola – aprovação dos projetos de 

Arquitetura e de 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 22/2012 - Petit Palais – Sociedade Imobiliária, S.A. 

Declaração de Caducidade e Renovação de Processo 

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

administrativo em apreço, bem assim, aprovar a renovação do processo administrativo em 
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apreço, nos exatos termos consignados; 

 

Processo administrativo n.º L1/1996 - Habijovem/Reguengos de Monsaraz – Habitação e 

Construção, CRL. 

Receção Definitiva de Obras de Urbanização. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar as obras de urbanização do 

loteamento “Tapada das Cegonheiras” em apreço. 

 

Processo administrativo n.º L4/2000 - Habijovem/Reguengos de Monsaraz – Habitação e 

Construção, CRL. 

Receção Definitiva de Obras de Urbanização. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar as obras de urbanização do 

loteamento “Ferregial dos Fernandes” em apreço. 

 

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

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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