
 
 

 
 

EDITAL 
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 22 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 22 de junho de 2016, a seguir transcritas: 

 

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 114, de 21/06/2016. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Festas de Santo António 2016 

A senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta que as Festas de Santo António 2016 

decorreram com enorme brilhantismo e entusiasmo, tendo sido presenciadas e apreciadas 

por bastante público. Igualmente, disse, que a II Vinireguengos decorreu com avaliação 

positiva por parte de todos os expositores participantes. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) da Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) 

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

Mobilidade Urbana Sustentável da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (PAMUS-

AC) foi aprovado pela Comissão Diretiva do Alentejo 2020, na sua reunião n.º ALT20-2016-

29, de 7 de junho, p.p., após parecer do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. 

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 8 de junho de 2016 e posta à 

aprovação de todos os membros. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

Reintrodução da Águia-Pesqueira em Portugal – Relatório Anual de 2015 

Foi presente a Informação n.º 02/VP/2016, referente ao Relatório Anual de 2015 da 

Reintrodução da Águia-Pesqueira em Portugal. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Arquivamento de Processo de Inquérito 

Foi presente a Informação n.º 08/JUA/2016, emanada do Gabinete Jurídico e de Auditoria 

deste Município, atinente ao arquivamento do processo de inquérito n.º 46/16.7GBRMZ 

com despacho proferido pelos Serviços do Ministério Público de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Centro Cultural Caridadense 1.º Maio: Festas Tradicionais de Verão 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 32/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 Cultural Caridadense 1.º Maio, atinente à 

realização das Festas Tradicionais de Verão, a ocorrer nos próximos dias 1 a 4 de julho, e 

para o qual peticionam diverso apoio logístico e material. 

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 Arte and Heart: Arraial Medieval 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 33/VJLM/2016, referente a pedido de utilização do 

Parque de Estacionamento junto à Escola Secundária Conde de Monsaraz, em Reguengos de 

Monsaraz, formulado pela Associação Arte and Heart, para a realização de um Arraial 

Medieval a ocorrer nos próximos dias 25 e 26 de junho. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Parque de 

Estacionamento junto à Escola Secundária Conde de Monsaraz, em Reguengos de Monsaraz, 
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nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Grupo Cultural e Desportivo da Freguesia de Monsaraz: Alentejanices na Casa do Cante 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 34/VJLM/2016, referente ao Programa de Apoio a 

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

Associativismo Cultural, formulado pelo Grupo Cultural e Desportivo da Freguesia de 

Monsaraz, atinente à realização do evento “Alentejanices na Casa do Cante”, a ocorrer no 

próximo dia 20 de agosto, e para o qual peticionam diverso apoio logístico e material. 

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

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

 

Núcleo de Reguengos de Monsaraz da Liga dos Combatentes: Utilização do Largo dos 

Combatentes 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 35/VJLM/2016, referente a pedido de utilização do 

Largo dos Combatentes, em Reguengos de Monsaraz, formulado pelo Núcleo de Reguengos 

de Monsaraz da Liga dos Combatentes, para a realização de um convívio cultural com o seu 

congénere de Torres Vedras, a ocorrer no próximo dia 3 de julho. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Largo dos 

Combatentes, em Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos aprovados e para o fim ora 

peticionado. 

 

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 5 às Grandes Opções do Plano e 

n.º 5 ao Orçamento Municipal do Ano Económico-Financeiro de 2016 

Foi presente o Despacho n.º 05/GP/CPA/2016, por si firmado em 15 de junho, p.p., que 

determinou a aprovação da Alteração n.º 5 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 5 

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

Informação de Compromissos Plurianuais Assumidos 

Foi presente a Proposta n.º 63/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 27 de abril de 2016 e a agendada para o 

corrente mês de junho, bem como, submeter a presente deliberação à aprovação da 

Assembleia Municipal. 

 

Fundamentação para a Não Sujeição a Avaliação Ambiental Estratégica do Plano de 

Pormenor de Salvaguarda de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 64/GP/2016, atinente à aprovação da não sujeição do Plano de 

Pormenor de Salvaguarda de Monsaraz ao procedimento de Avaliação Ambiental 

Estratégica. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a não sujeição do Plano de 

Pormenor de Salvaguarda de Monsaraz ao procedimento de Avaliação Ambiental 

Estratégica. 

 

Abertura de Contas Bancárias 

Foi presente a Proposta n.º 65/GP/2016, referente à abertura de contas bancárias na Caixa 

de Crédito Agrícola Mútuo de Reguengos de Monsaraz e no Banco BIC. 

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 abertura de 
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duas contas bancárias na Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Reguengos de Monsaraz para 

operações de tesouraria e para financiamentos comunitários e uma conta bancária no 

Banco BIC para propósitos genéricos, nos exatos termos consignados. 

 

Revisão N.º 1 às Grandes Opções 2016-2019 do Plano e Revisão N.º 1 ao Orçamento do 

Município de Reguengos de Monsaraz do Ano de 2016 

Foi presente a Proposta n.º 66/GP/2016, referente à aprovação da Revisão n.º 1 às Grandes 

Opções do Plano 2016-2019 e Revisão n.º 1 ao Orçamento do Município de Reguengos de 

Monsaraz do ano de 2016. 

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 Revisão em 

apreço, bem como, submeter os aludidos documentos à apreciação e aprovação da 

Assembleia Municipal. 

 

Contrato de Comodato entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Associação 

Rede de Turismo de Aldeia do Alentejo – Reserva Dark Sky 

Foi presente a Proposta n.º 67/GP/2016, referente à aprovação da minuta do Contrato de 

Comodato a celebrar entre este Município de Reguengos de Monsaraz e a Associação Rede 

de Turismo de Aldeia do Alentejo, tendente à instalação da Reserva Dark Sky. 

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

Comodato em apreço. 

 

Atribuição de Dominialidade Pública ao Caminho Rural denominado por “Caminho da 

Ribeira da Caridade”, sito na Freguesia e Concelho de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 68/GP/2016, atinente à atribuição de dominialidade pública ao 

caminho rural denominado por “Caminho da Ribeira da Caridade”, sito na freguesia e 

concelho de Reguengos de Monsaraz. 

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

da dominialidade pública ao sobredito caminho rural, bem como, submeter à aprovação da 

Assembleia Municipal a afetação ao domínio público do referido percurso. 
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Adesão à Estratégia de Inovação e de Boa Governação ao Nível Local 

Foi presente a Proposta n.º 69/GP/2016, referente à adesão deste Município de Reguengos 

de Monsaraz à Estratégia de Inovação e Boa Governação ao Nível Local. 

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

Reguengos de Monsaraz à Estratégia de Inovação e Boa Governação ao Nível Local, bem 

como submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 70/GP/2016, referente à aprovação do Regulamento do 

Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento do Orçamento 

Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz, bem assim, submeter a presente 

deliberação à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Requalificação para Fecho de Sistema em Baixa da Conduta de Abastecimento – Troço: 

Reservatório de Falcoeira/ São Marcos do Campo 

Foi presente a Proposta n.º 71/GP/2016, referente ao projeto técnico de “Requalificação 

para Fecho de Sistema em Baixa da Conduta de Abastecimento – Troço: Reservatório de 

Falcoeira/ São Marcos do Campo”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o projeto técnico em apreço; 

b) Aprovar o respetivo orçamento e peças de procedimento; 

c) Determinar a execução da aludida obra pública através de empreitada; 

d) Determinar a abertura do correspondente procedimento concursal por Concurso Público, 

com aprovação das respetivas peças do procedimento; 

e) Nomear o Júri do Procedimento com a seguinte composição: 

i) Manuel Lopes Janeiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal, na qualidade de 

Presidente do Júri; 

ii) Paulo Jorge Delgado Chaveiro, Técnico Superior (Engenharia de Recursos Hídricos); 

iii) Álvaro José Chicau Charrua Leal da Piedade, Técnico Superior (Arquitetura 

Paisagista), que substituirá o Presidente nas suas faltas, ausências e impedimentos; 

E como suplentes: 

Página 6 de 9 
 



 
 

 
 

i) João Zacarias Gonçalves, Técnico Superior (Engenharia Civil); 

ii) Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, Técnico Superior (Arquitetura); 

f) Determinar candidatar a presente obra pública ao concurso POSEUR-12-2016-38 do 

Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. 

 

Projeto da Rua da Orada – Fecho de Rede em Baixa do Saneamento de Outeiro 

Foi presente a Proposta n.º 72/GP/2016, referente ao projeto técnico de “Projeto da Rua 

da Orada – Fecho de Rede em Baixa do Saneamento de Outeiro”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o projeto técnico em apreço; 

b) Aprovar o respetivo orçamento e peças de procedimento; 

c) Determinar a execução da aludida obra pública através de empreitada; 

d) Determinar a abertura do correspondente procedimento concursal por Concurso Público, 

com aprovação das respetivas peças do procedimento; 

e) Nomear o Júri do Procedimento com a seguinte composição: 

i) Manuel Lopes Janeiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal, na qualidade de 

Presidente do Júri; 

ii) Paulo Jorge Delgado Chaveiro, Técnico Superior (Engenharia de Recursos Hídricos); 

iii) Álvaro José Chicau Charrua Leal da Piedade, Técnico Superior (Arquitetura 

Paisagista), que substituirá o Presidente nas suas faltas, ausências e impedimentos; 

E como suplentes: 

i) João Zacarias Gonçalves, Técnico Superior (Engenharia Civil); 

ii) Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, Técnico Superior (Arquitetura); 

f) Determinar candidatar a presente obra pública ao concurso POSEUR-12-2016-38 do 

Regulamento Específico do Domínio da Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos. 

 

Atribuição dos Apoios Previstos no Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 17/VJLM/2016, referente à atribuição dos apoios previstos no 

Cartão Social do Munícipe. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos apoios 

previstos aos munícipes titulares do Cartão Social do Munícipe, nos exatos termos 

consignados. 
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Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 18/VJLM/2016, referente à Atribuição do Cartão Social do 

Munícipe. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do Cartão Social 

de Munícipe aos munícipes constantes da referida proposta, nos exatos termos 

consignados. 

 

Participação de Jovens no Monsaraz Museu Aberto 2016 

Foi presente a Proposta n.º 19/VJLM/2016, referente à participação de jovens no Monsaraz 

Museu Aberto 2016 no âmbito do vigente Regulamento de Ocupação Municipal Temporária 

de Jovens. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, fixar o limite máximo de 30 jovens a 

admitir para o evento Monsaraz Museu Aberto 2016, bem como, aprovar a atribuição de 

uma bolsa diária a cada jovem admitido no montante pecuniário de € 4,00 por hora, a 

pagar no final do evento, ressalvando-se que a bolsa não reveste caráter de retribuição de 

qualquer prestação de serviço, nem confere ao jovem a qualidade de trabalhador, não 

adquirindo qualquer vínculo à administração pública. 

 

Administração Urbanística 

Processo Administrativo n.º 30/2016 – Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de 

Monsaraz 

Comunicação prévia para obras de alteração 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Processo administrativo n.º 3/2016 - Manuel José Correia Moniz 

Pedido de informação prévia para obras de reabilitação de edificação. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a informação prévia em 

apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 58/2015 - Via Planície, Consultadoria e Gestão de Imóveis, 

S.A 

Licenciamento para obras de alteração e ampliação de edificação para instalação de 
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Empreendimento Turístico – 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 49/2016 - Joaquim António Rosado Caeiro 

Licenciamento para obras de alteração 

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

alteração em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 23 de junho de 2016 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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