
  
 

EDITAL 
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 25 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 25 de maio de 2016, a seguir transcritas: 

 

 

Justificação de Falta 

Foi considerada justificada a ausência do senhor Presidente da Câmara Municipal, em 

virtude de se encontrar em Bruxelas num Seminário sobre instrumentos financeiros 

comunitários para apoio ao desenvolvimento local. 

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

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário de Tesouraria n.º 97, de 24/05/2016. 

O Executivo Municipal, tomou conhecimento. 

 

Programa das Festas de Santo António 2016 

Foi presente o programa das Festas de Santo António 2016, que decorrerá de 9 a 13 de 

junho, próximo, no Parque de Feiras e Exposições, em Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Programa da II Vinireguengos 2016 

Foi presente o programa da II Vinireguengos, que decorrerá de 9 a 12 de junho, próximo, 

no Pavilhão Álamo do Parque de Feiras e Exposições, em Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 
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Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 11 de maio de 2016 e posta 

à aprovação de todos os membros. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

Consolidação das Muralhas de Monsaraz e Reabilitação do Caminho da Barbacã 

Foi presente a Informação n.º 03/GP/2016, atinente à aprovação, por parte da Direção 

Regional de Cultura do Alentejo, do estudo prévio do projeto de “Consolidação das 

Muralhas de Monsaraz e Reabilitação do Caminho da Barbacã”. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Conservatório Regional do Alto Alentejo: Cedência das Piscinas Municipais Victor 

Martelo 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 12/VP/2016, referente a pedido de utilização das 

Piscinas Municipais Victor Martelo, formulado pelo Conservatório Regional do Alto Alentejo, 

para os alunos do III Curso de Instrumentistas, oriundos de várias zonas do Alentejo, no 

próximo dia 29 de junho. 

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

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

 

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Cedência das Piscinas Municipais 

Victor Martelo 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 13/VP/2016, referente a pedido de utilização das 

Piscinas Municipais Victor Martelo, formulado pela Santa Casa da Misericórdia de 

Reguengos de Monsaraz, para as crianças e jovens do Jardim de Infância e do Centro de 

Atividades Ocupacionais, durante a época balnear (de 14 de junho a 2 de setembro). 

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

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

 

Coral – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz: Cedência das 

Piscinas Municipais Victor Martelo 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 14/VP/2016, referente a pedido de utilização das 

Piscinas Municipais Victor Martelo, formulado pela Coral – Associação de Nadadores 
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Salvadores de Reguengos de Monsaraz, para a realização de Curso de Formação de 

Nadadores Salvadores, a ocorrer entre os dias 25 de maio e 2 de julho. 

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

Municipais Victor Martelo, pela Coral – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos 

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

 

Grupo Motard Terras Del Rei: VII Motoconvívio 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 15/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 Motard Terras del Rei, atinente à 

realização do VII Motoconvívio, a ocorrer nos próximos dias 8, 9 e 10 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 ao nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Centro de Recreio Popular de Motrinos: Arraial 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 25/VJLM/2016, referente ao Programa de Apoio a 

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

Associativismo Cultural, formulado pelo Centro de Recreio Popular de Motrinos, atinente à 

realização de Arraial, a ocorrer nos próximos dias 3, 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. 

 

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense: Cedência do Auditório Municipal 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 26/VJLM/2016, referente a pedido de utilização do 

Auditório Municipal, formulado pela Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense, para 

a realização de Concerto de Laureados, a ocorrer no próximo dia 2 de junho. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a 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 27/VJLM/2016, referente a pedido de utilização do 
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Auditório Municipal, formulado pela Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, 

para a realização de Festival de Fim de Ano, a ocorrer no próximo dia 30 de junho. 

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

Municipal, pela Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos 

aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Cedência de Transporte 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 28/VJLM/2016, referente a pedido de cedência de 

transporte para a realização de visita de estudo ao Jardim Zoológico, no próximo dia 17 de 

junho, formulado pela Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz. 

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 do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 4 às Grandes Opções do Plano e 

n.º 4 ao Orçamento Municipal do Ano Económico-Financeiro de 2016 

Foi presente o Despacho n.º 04/GP/CPA/2016, que determinou a aprovação da Alteração 

n.º 4 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 4 ao Orçamento Municipal do corrente 

ano económico-financeiro. 

O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor 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 “Baldio das Caldeiras”, sito na 

Freguesia de Corval 

Foi presente a Proposta n.º 48/GP/2016, referente à emissão de parecer tendo em conta a 

constituição de compropriedade do prédio rústico denominado “Baldio das Caldeiras”, 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. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição 

do regime de compropriedade que decorrerá da venda por parte de Carlos António Silva, 

do prédio rústico denominado por “Baldio das Caldeiras”, sito na freguesia de Corval, 

concelho de Reguengos de Monsaraz, a favor de João António de Jesus Teixeira e Maria 

Natália Fernandes de Jesus, na proporção de 1/2 para cada um. 

 

Ocupação de Espaço Público em Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 49/GP/2016, atinente a ocupação de espaço público em 

Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de isenção do 

pagamento da taxa devida por ocupação de espaço público, pelo período de 5 (anos), num 

valor total associado de € 480,00, renovável por uma vez com igual limite temporal, pela 

sociedade por quotas Espaço das Letras, Lda., da zona de espaço público com 20 m2, 

contígua à fachada do prédio urbano sito na Rua do Castelo, n.º 1, em Monsaraz, bem 

como submeter a presente isenção de taxas à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Alteração às Normas de Participação e Funcionamento na “II VINIREGUENGOS” 

Foi presente a Proposta n.º 50/GP/2016, referente a alteração às Normas de Participação e 

Funcionamento na “II VINIREGUENGOS”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração às Normas de 

Participação e Funcionamento na “II VINIREGUENGOS”. 

 

Restrição dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de Restauração e 

Bebidas 

Foi presente a Proposta n.º 51/GP/2016, referente à restrição dos horários de 

funcionamento dos estabelecimentos de restauração e bebidas. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos do artigo 4.º do 

Regulamento dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao 

Público, de Prestação de Serviços e de Restauração e Bebidas do Município de Reguengos 

de Monsaraz, restringir os horários de funcionamento dos estabelecimentos de restauração 

e/ou de bebidas, a vigorar em todas as épocas do ano e em toda a área do concelho de 

Reguengos de Monsaraz. 
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Início do Procedimento para Elaboração do Regulamento do Comércio a Retalho não 

Sedentário do Município de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 52/GP/2016, referente ao início do procedimento para 

elaboração do Regulamento do Comércio a Retalho não Sedentário do Município de 

Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o início do procedimento para 

elaboração do Regulamento do Comércio a Retalho não Sedentário do Município de 

Reguengos de Monsaraz. 

 

Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros 

Foi presente a Proposta n.º 53/GP/2016, referente ao novo Regime Jurídico do Serviço 

Público de Transporte de Passageiros, que estabelece o planeamento, organização, 

operação, atribuição, fiscalização, investimento, financiamento, divulgação e 

desenvolvimento do serviço público de transporte de passageiros, por modo rodoviário, 

fluvial, ferroviário e outros sistemas guiados, incluindo o regime das obrigações de serviço 

público e respetiva compensação. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar não assumir as competências 

previstas no Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, aprovado 

pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, até que esteja publicada a regulamentação do 

diploma e sejam asseguradas as condições de financiamento do sistema adequadas às 

necessidades de serviço público e à realidade demográfica e sócioeconómica do território 

do Alentejo Central, bem assim, dar o devido conhecimento à Assembleia Municipal do 

teor da presente deliberação. 

 

Acionamento de Caução para Conclusão das Obras de Urbanização no Loteamento 

“Urbanização João Paulo II”, em Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 54/GP/2016, referente ao acionamento de caução para 

conclusão das obras de urbanização no Loteamento “Urbanização João Paulo II”, em 

Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar o acionamento do depósito 

de caução no valor de € 45.402,18, prestado pela empresa Viga – Empreendimentos 

Urbanos, Lda., para garantia da boa execução das obras de infraestruturas na Urbanização 

João Paulo II, em Reguengos de Monsaraz. 
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Cedência de Espaço Público no Parque de Feiras e Exposições ao Câmara Reguengos 

Clube 

Foi presente a Proposta n.º 55/GP/2016, referente à cedência de utilização gratuita de um 

espaço público no Parque de Feiras e Exposições, com a área de 700 m2, durante o 

próximo mês de junho, ao Câmara Reguengos Clube. 

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

gratuita ao Câmara Reguengos Clube, de um espaço com a área de 700 m2, no Parque de 

Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, durante o próximo mês de junho, para 

efeitos de dinamização com vista à obtenção de receitas para aquela associação. 

 

Normas de Participação e Funcionamento da EXPOREG 2016 

Foi presente a Proposta n.º 10/VP/2016, referente à aprovação das Normas de Participação 

e Funcionamento da Exporeg 2016. 

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

Funcionamento da Exporeg 2016. 

 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 16/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. 

 

Administração Urbanística 

Processo administrativo n.º 21/2016 - José Almeida Guerra 

Comunicação Prévia – Obras de Alteração. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Processo administrativo n.º 22/2016 – Antónia Branquinho Cruz 

Comunicação Prévia – Obras de Alteração. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 
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Processo administrativo n.º 23/2016 – Maria do Rosário Rosa Passinhas Pinheiro 

Comunicação Prévia – Obras de Ampliação. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Processo administrativo n.º 24/2016 – Ana de Fátima Bebiano Santos Pereira 

Comunicação Prévia – Obras de Alteração. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Processo administrativo n.º 26/2016 - Atlético Sport Clube 

Licenciamento para obras de edificação de Centro de estágios de futebol - formação – 

aprovação dos projetos de Arquitetura e das especialidades 

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

especialidades em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 26 de maio de 2016 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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