
  
 

EDITAL 
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 11 DE MAIO 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 11 de maio de 2016, a seguir transcritas: 

 

 

Justificação de Falta 

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

Vereador Carlos Costa, à presente reunião, em virtude de estar presente em congresso no 

âmbito 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 87, de 10/05/2016. 

O Executivo Municipal, tomou conhecimento. 

 

Visita do Senhor Arcebispo de Évora ao Município de Reguengos de Monsaraz 

O senhor Arcebispo de Évora, D. José Alves esteve hoje presente nesta Câmara Municipal, 

pelas 10 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, no âmbito da sua Visita Pastoral ao 

concelho de Reguengos de Monsaraz, tendo sido recebido pelo Executivo Municipal e pelo 

representante da Assembleia Municipal. 

 

Instrumentos de Financiamento Comunitário para o Desenvolvimento Local 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que nos próximos dias 26 

e 27 de maio irá decorrer em Bruxelas um Seminário sobre instrumentos financeiros 

comunitários para apoio ao desenvolvimento local, no qual estará presente. 
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O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Financiamento de Regadio para o Alqueva pelo Plano Junker 

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

Agricultura, Dr. Capoulas Santos anunciou na sessão de abertura da Ovibeja 2016 que os 

200 milhões de euros que faltam para garantir mais 45 mil hectares de regadio para o 

Alqueva podem ser financiados pelo Plano Junker. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Conferência na Diputacion de Badajoz 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que no dia 10 de maio de 

2016, realizou-se uma Conferência de Promoção do Alentejo na Diputacion de Badajoz, na 

qual esteve presente conjuntamente com a senhora Diretora Regional de Cultura do 

Alentejo, Dra. Ana Paula Amendoeira.  

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

20.ª Feira do Livro 2016 

A senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta que a 20.ª Feira do Livro 2016, que 

decorreu entre os dias 23 de abril e 1 de maio, nos Pavilhões do Parque de Feiras e 

Exposições de Reguengos de Monsaraz, teve um muito significativo número de visitantes. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

XXII FIOBAR - Festa Ibérica da Olaria e do Barro 2016 

A senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta que a XXII Fiobar – Festa Ibérica da 

Olaria e do Barro 2016 realizar-se-á em Salvatierra de los Barros (Espanha), entre os dias 

18 e 21 de maio, corrente. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 27 de abril de 2016 e posta 

à aprovação de todos os membros. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 
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Coral – Associação Nadadores de Salvadores de Reguengos de Monsaraz: 11.º Programa 

Nadador Salvador Júnior 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 10/VP/2016, referente ao Programa de Apoio a 

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

Associativismo Desportivo, formulado pela Coral – Associação de Nadadores Salvadores de 

Reguengos de Monsaraz, atinente à realização do 11.º Programa Nadador Salvador Júnior, a 

ocorrer entre os dias 28 de junho e 9 de julho, e para o qual peticionam a utilização das 

piscinas municipais. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização das piscinas 

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

 

Grupo Desportivo BTT Piranhas do Alqueva: VII Maratona BTT Piranhas do Alqueva 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 11/VP/2016, referente ao Programa de Apoio a 

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

Associativismo Desportivo, formulado pelo Grupo Desportivo BTT Piranhas do Alqueva, 

atinente à realização da VII Maratona BTT Piranhas do Alqueva, a ocorrer nos próximos dias 

4 e 5 de junho, e para o qual peticionam diverso 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. 

 

Casa de Cultura de Corval: Festival do Lagostim 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 23/VJLM/2016, referente ao Programa de Apoio a 

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

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

do Festival do Lagostim, a ocorrer nos próximos dias 1, 2 e 3 de julho, e para o qual 

peticionam diverso 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: Cedência do Pavilhão Degebe do 

Parque de Feiras e Exposições 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 24/VJLM/2016, referente a pedido de utilização do 

Pavilhão Degebe do Parque de Feiras e Exposições, formulado pelo Agrupamento de Escolas 
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de Reguengos de Monsaraz, atinente à realização do Baile de Finalistas 2016, a ocorrer no 

próximo dia 28 de abril. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Pavilhão 

Degebe do Parque de Feiras e Exposições, nos exatos termos aprovados e para o fim ora 

peticionado. 

 

Queixa-Crime Contra Desconhecidos 

Foi presente a Informação n.º 06/JUA/2016, atinente à ocorrência de dois incêndios em 

contentores de lixo, em Perolivas. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deduzir queixa-crime contra 

desconhecidos junto dos serviços do Ministério Público do Tribunal de Comarca de Évora – 

Instância Local de Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos consignados, bem como, 

deduzir pedido de indemnização cível, no montante de € 356,70, para ressarcimento do 

Município dos danos patrimoniais a que os ilícitos criminais deram causa. 

 

Protocolo de Colaboração para Criação de Infraestruturas de Apoio à Instalação e 

Fomento da Academia da Federação Portuguesa de Voo Livre 

Foi presente a Proposta n.º 44/GP/2016, atinente à celebração de Protocolo de 

Colaboração para Criação de Infraestruturas de Apoio à Instalação e Fomento da Academia 

da Federação Portuguesa de Voo Livre. 

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

Colaboração em apreço. 

 

Protocolo de Colaboração entre o Município de Reguengos de Monsaraz, a Direção 

Regional de Cultura do Alentejo e a Direção Geral do Património Cultural relativo à 

Elaboração do Plano de Pormenor de Salvaguarda de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 45/GP/2016, atinente à celebração de Protocolo de 

Colaboração entre o Município de Reguengos de Monsaraz, a Direção Regional de Cultura 

do Alentejo e a Direção-Geral do Património Cultural relativo à elaboração do Plano de 

Pormenor de Salvaguarda de Monsaraz. 

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

Colaboração em apreço. 
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Rateio do Endividamento de Médio e Longo Prazo para 2012 – Denúncia do Contrato de 

Empréstimo 

Foi presente a Proposta n.º 46/GP/2016, referente à denúncia do contrato de abertura de 

crédito a prazo fixo para empréstimo celebrado em 28 de dezembro de 2012 com o então 

Banco Espírito Santo no âmbito dos valores de rateio do endividamento de médio e longo 

prazo para o ano de 2012. 

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 e da senhora Vereadora, Joaquina Margalha e o voto de 

abstenção do senhor Vereador, Aníbal Rosado, aprovar a denúncia do sobredito contrato de 

abertura de crédito. 

 

Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens – Ratificação do Despacho de 

Homologação das Listas de Ordenação Final 

Foi presente a Proposta n.º 47/GP/2016, referente à ratificação do despacho de 

homologação das listas de ordenação final da seleção de jovens para integração no 

Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o Despacho n.º 

16/RHU-GP/2016, datado de 3 de maio de 2016, que homologou as listas de ordenação 

final da seleção de jovens para integração no Programa de Ocupação Municipal Temporária 

de Jovens. 

 

Programa Férias Divertidas 2016 

Foi presente a Proposta n.º 14/VJLM/2016, referente à aprovação do Plano de Atividades 

do Programa “Férias Divertidas 2016”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Atividades do 

Programa “Férias Divertidas 2016”. 

 

Atividades de Animação de Apoio à Família – Ano Letivo 2016/2017 

Foi presente a Proposta n.º 15/VJLM/2016, referente à comparticipação nos custos dos 

serviços da componente de apoio à família no ano letivo 2016/2017 nos termos do 

Regulamento de Funcionamento dos Serviços da Componente de Apoio à Família nos 

Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Município de Reguengos de 
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Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Mapa de Comparticipações 

nas várias Componentes de Apoio à Família para o ano letivo 2015/2016. 

 

Administração Urbanística 

Processo administrativo n.º 4/2016 - João Tiago Diniz Fazenda Antunes 

Licenciamento para obras de alteração e conservação 

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

apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º L1/2000 - Viga – Empreendimentos Urbanos, Lda. 

Declaração de Caducidade  

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

administrativo em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Alteração à Autorização de Loteamento Municipal 

Foi presente pedido de alteração à autorização de loteamento de iniciativa municipal 

aprovada por deliberação desta Câmara Municipal em reunião de 29 de novembro de 2000, 

requerida por António Eduardo Carrapiço Guerreiro Afilhado, Padaria Ideal Monsaraz, Lda. 

e Luis Gonçalves Pires. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à autorização de 

loteamento de iniciativa municipal em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 12 de maio de 2016 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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