
  
 

EDITAL 
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 8 DE JUNHO 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 8 de junho de 2016, a seguir transcritas: 

 

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 106, de 07/06/2016. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Instalação do Observatório Dark Sky Alqueva 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que é intenção deste 

Município celebrar contrato de comodato com a Associação Rede de Turismo de Aldeia do 

Alentejo tendente à instalação do Observatório Dark Sky Alqueva no antigo edifício da 

Escola Primária de Cumeada, recentemente requalificado. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Workshop do Projeto “Estratégia Regional de Adaptação às Alterações Climáticas no 

Alentejo” 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que decorrerá no dia 9 

de junho de 2016 no Auditório da Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz um 

Workshop do Projeto “Estratégia Regional de Adaptação às Alterações Climáticas no 

Alentejo”, numa organização da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Alentejo. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 
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Celebração de Contrato do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Município 

de Reguengos de Monsaraz 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que no passado dia 31 de 

maio de 2016, em Santa Maria da Feira foi celebrado entre a Autoridade de Gestão do 

Programa Operacional Regional do Alentejo e este Município de Reguengos de Monsaraz o 

contrato do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Município de Reguengos de 

Monsaraz, com um financiamento que totaliza € 2.609.104,00. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Monsaraz Museu Aberto 2016 - Cartaz 

Foi presente o cartaz alusivo ao certame Monsaraz Museu Aberto do corrente ano de 2016, 

que decorrerá de 15 a 24 de julho, destacando que se trata de uma criação do primeiro 

cartaz deste evento. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Esclarecimento aos Reguenguenses sobre as Festas de Santo António 2016 

Foi presente o esclarecimento a prestar a todos os reguenguenses sobre as Festas de Santo 

António 2016, designadamente quanto ao preço dos bilhetes de entrada. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 25 de maio de 2016, e posta 

à aprovação de todos os membros. 

A ata foi aprovada por unanimidade dos membros presentes na referida reunião. 

 

Relatório Anual de Execução do “Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas do Município de Reguengos de Monsaraz – Ano de 2015 

Foi presente a Informação n.º 04/GP/2016, referente ao Relatório Anual de Execução do 

“Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Reguengos 

de Monsaraz” do ano de 2015. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento e determinou a sua remessa ao Conselho de 

Prevenção da Corrupção e à Direção Geral das Autarquias Locais. 
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Clube de Futebol de Estremoz – Secção de Natação: Utilização das Piscinas Municipais 

Victor Martelo 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 16/VP/2016, referente a pedido de utilização das 

Piscinas Municipais Victor Martelo, formulado pela Secção de Natação do Clube de Futebol 

de Estremoz, para os treinos de preparação para os campeonatos regionais e nacionais dos 

atletas daquele clube, no período compreendido entre os próximos dias 9 de junho e 14 de 

julho. 

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

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

 

Associação Humanitária – Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz: Utilização 

das Piscinas Municipais Victor Martelo 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 17/VP/2016, referente a pedido de utilização das 

Piscinas Municipais Victor Martelo, formulado pela Associação Humanitária – Bombeiros 

Voluntários de Reguengos de Monsaraz, para os elementos do Quadro Ativo daquela 

corporação, durante a época balnear. 

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

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

 

Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Ginástica e Trampolins: 5.ª Gala dos 

Trampolins 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 18/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 5.ª Gala dos Trampolins, a ocorrer no 

próximo dia 11 de julho, e para o qual peticionam a oferta dos respetivos troféus. 

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

necessário e possível, 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 29/VJLM/2016, referente a pedido de utilização do 

Auditório Municipal, formulado pela Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, 

para a realização da Festa de Final de Ano, a ocorrer no próximo dia 24 de junho. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Auditório 

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

 

AMIJOVEM - Festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 30/VJLM/2016, referente ao Programa de Apoio a 

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

Associativismo Cultural, formulado pela AMIJOVEM, atinente à realização das Festas em 

Honra de Nossa Senhora do Rosário, a ocorrer nos próximos dias 25, 26, 27 e 28 de agosto, 

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. 

 

Associação Gerações do Telheiro – Bar da Fonte 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 31/VJLM/2016, referente ao Programa de Apoio a 

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

Associativismo Cultural, formulado pela Associação Gerações do Telheiro, atinente à 

realização do evento Bar da Fonte, a ocorrer no período compreendido entre os próximos 

dias 16 e 29 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. 

 

Processo Disciplinar n.º 1/AGL/2016 – Relatório Final 

Foi presente o Relatório Final do Processo Disciplinar n.º 1/AGL/2016, atinente a proposta 

de aplicação de pena disciplinar a funcionário desta autarquia. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, com cinco votos a favor, mediante 

escrutínio secreto realizado, determinar a aplicação da pena de repreensão escrita, com 

suspensão da pena aplicada pelo período de dez meses, ao funcionário Fernando Manuel 

Margalha Dorropio. 

 

Processo de Loteamento Urbano N.º 1/2014 – Hipoteca de Lotes para Garantia do 

Pagamento das Taxas Municipais de Urbanização e de Compensação pelas Cedências e 

da Execução das Obras de Urbanização 

Foi presente a Proposta n.º 56/GP/2016, referente à hipoteca de lotes para garantia do 
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pagamento das taxas municipais de urbanização e de compensação pelas cedências e da 

execução das obras de urbanização do processo de loteamento n.º 1/2014. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar que a hipoteca do lote n.º 

16, do loteamento urbano titulado pelo Alvará de Loteamento n.º 1/2016, com a área de 

326 m2, no valor de 48.818,88 €, destina-se a garantir o pagamento de 50% do valor das 

taxas municipais de urbanização e de compensação pelas cedências do referido loteamento 

urbano, mantendo-se válida até ao pagamento integral das referidas taxas municipais, e, 

determinar que a hipoteca dos lotes n.ºs 3 e 4, do mencionado loteamento urbano, com as 

áreas de 558 m2 e 357 m2, respetivamente, no valor global de 126.871,20 €, destina-se a 

garantir a boa, regular e completa execução das obras de urbanização, mantendo-se válida 

até à receção definitiva das respetivas obras de urbanização. 

 

Pedido de Isenção de IMT – Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de 

Imóveis – Jovens Agricultores 

Foi presente a Proposta n.º 57/GP/2016, atinente a pedido de isenção de IMT – Imposto 

Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis, formulada por Daniel Gonçalves 

Cardoso Fernandes, gerente da empresa Green Boost, Lda. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer vinculativo de 

deferimento e reconhecimento do pedido de isenção de IMT – Imposto Municipal sobre as 

Transmissões Onerosas de Imóveis, formulado por Daniel Gonçalves Cardoso Fernandes. 

 

Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado com Recurso a Reserva de 

Recrutamento Constituída no Próprio Órgão – Assistente Técnico (Desporto) 

Foi presente a Proposta n.º 58/GP/2016, referente ao recrutamento de pessoal por tempo 

indeterminado com recurso a reserva de recrutamento constituída no próprio órgão – 

assistente técnico (desporto). 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o recrutamento de um 

trabalhador para preenchimento de um posto de trabalho na modalidade de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de 

Assistente Técnico (Desporto), a afetar ao Serviço de Desporto da unidade orgânica de 3.º 

Grau Sociocultural e Desportiva, com recurso à reserva de recrutamento do procedimento 

concursal aberto por deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião de 28 de 

novembro de 2012, publicitado pelo aviso n.º 1236/2013, publicado no Diário da República, 
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2ª série, n.º 18, de 25 de janeiro e cuja lista unitária de ordenação final foi homologada 

por despacho do senhor Presidente da Câmara de 29 de dezembro de 2014. 

 

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

Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 59/GP/2016, referente ao Projeto de Regulamento do 

Comércio a Retalho não Sedentário do Município de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Projeto de Regulamento do 

Comércio a Retalho não Sedentário do Município de Reguengos de Monsaraz. 

 

Ratificação da Aprovação da Conta Final da Empreitada de “Extensão de Saúde de São 

Marcos do Campo” 

Foi presente a Proposta n.º 60/GP/2016, referente à ratificação da aprovação da Conta 

Final da empreitada de “Extensão de Saúde de São Marcos do Campo”, por si já 

anteriormente aprovada em 24 de junho de 2013.  

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 Conta 

Final da sobredita empreitada. 

 

Ratificação da Aprovação da Conta Final da Empreitada de “Extensão de Saúde de 

Santo António do Baldio” 

Foi presente a Proposta n.º 61/GP/2016, referente à ratificação da aprovação da Conta 

Final da empreitada de “Extensão de Saúde de Santo António do Baldio”, por si já 

anteriormente aprovada em 7 de março de 2014. 

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

Final da sobredita empreitada. 

 

Ratificação da Aprovação da Conta Final da Empreitada de “Extensão de Saúde de 

Monsaraz” 

Foi presente a Proposta n.º 62/GP/2016, referente à ratificação da aprovação da Conta 

Final da empreitada de “Extensão de Saúde de Monsaraz”, por si já anteriormente 

aprovada em 2 de maio de 2014. 

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 Conta 

Final da sobredita empreitada. 

 

Administração Urbanística 

Processo administrativo n.º 9/2016 - António Miguel Fialho Cuco 

Licenciamento para obras de ampliação de armazém industrial para instalação de 

dependência agrícola de apoio – aprovação do aditamento do projeto de Arquitetura. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o aditamento do projeto de 

arquitetura em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

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

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

especialidades. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidades 

em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 27/2016 - António Mauro Martins Brandão 

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 
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especialidades em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 28/2016 - António Maria Chambino Horta 

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 17/2016 - Catarina de Fátima Queimado Carrilho Lopes 

Licenciamento para obras de alteração 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento das obras de 

alteração em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 28/2014 - Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de 

Monsaraz 

Declaração de Caducidade 

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

administrativo em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 9 de junho de 2016 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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