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EDITAL 
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 6 DE JULHO 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 6 de julho de 2016, a seguir transcritas: 

 

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 124, de 05/07/2016. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Renovação do Mandato na “Cidades e Governos Locais Unidos” 

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

Nacional de Municípios Portugueses renovou o seu mandato (2016-2019) enquanto membro 

titular do Conselho Mundial da “Cidades e Governos Locais Unidos”. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Direção da Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que a Sociedade Artística 

Reguenguense informou a composição da atual direção da sua Secção de Motorismo. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Monsaraz Museu Aberto 2016 

Foi presente o programa do certame Monsaraz Museu Aberto 2016, que se realizará 

naquela vila medieval de 15 a 31 de julho de 2016. 

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 22 de junho de 2016 e posta 

à aprovação de todos os membros. 

A ata da reunião, foi aprovada por unanimidade. 

 

Centro de Convívio de Barrada: Festa dos Hortelões 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 36/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 Convívio de Barrada, atinente à 

realização da Festa dos Hortelões, a ocorrer no próximo dia 6 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. 

 

Sociedade Harmonia Sanmarquense: Festa em Honra de Nossa Senhora do Rosário 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 37/VJLM/2016, referente ao Programa de Apoio a 

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

Associativismo Cultural, formulado pela Sociedade Harmonia Sanmarquense, atinente à 

realização da Festa em Honra de Nossa Senhora do Rosário, a ocorrer nos próximos dias 22 

a 24 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. 

 

Centro de Recreio Popular de Motrinos: Passeio Agrícola 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 38/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 Passeio Agrícola, a ocorrer no próximo dia 9 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. 
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Centro de Recreio Popular de Motrinos: Torneio de Futebol 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 39/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 Torneio de Futebol, a ocorrer entre os próximos dias 22 e 31 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. 

 

Casa do Sport Lisboa e Benfica em Reguengos de Monsaraz: Arraial do Benfica 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 40/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 do Sport Lisboa e Benfica em Reguengos de 

Monsaraz, atinente à realização do Arraial do Benfica, a ocorrer no próximo dia 9 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. 

 

AMIJOVEM: Garraiada 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 41/VJLM/2016, referente ao Programa de Apoio a 

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

Associativismo Cultural, formulado pela AMOJOVEM atinente à realização de uma 

garraiada, a ocorrer no próximo dia 8 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. 

 

Pedido de Ressarcimento de Danos em Viatura de Terceiro 

Foi presente o Parecer Jurídico n.º 08/JUA/2016, atinente a ressarcimento de danos em 

viatura de terceiro – João Paulo Coelho Rita. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ressarcir o senhor João Paulo Coelho 

Rita, na importância de € 187,60. 
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Atribuição de Dominialidade Pública de Caminhos Rurais sitos no Concelho de 

Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 73/GP/2016, atinente à atribuição de dominialidade pública 

aos caminhos rurais denominados por “Caminho da Pandeira e por “Caminho da Ponte da 

Caridade”, sitos na freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz. 

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

da dominialidade pública aos sobreditos caminhos rurais, bem como, submeter à aprovação 

da Assembleia Municipal a afetação ao domínio público dos referidos percursos. 

 

Adenda ao Contrato-Programa de Parceria Celebrado entre a “Associação Rede de 

Judiarias de Portugal – Rotas Sefarad” e o Município de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 74/GP/2016, atinente à aprovação da Adenda ao Contrato-

Programa de Parceria celebrado entre a Associação Rede de Judiarias de Portugal – Rotas 

Sefarad e este Município de Reguengos de Monsaraz, para execução do projeto 

“Musealização da Casa da Inquisição”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao ao sobredito 

Contrato-Programa. 

 

Ratificação do Despacho n.º 04/GP/2016, de 01/07/2016 – Recursos Financeiros a 

Afetar ao Orçamento Participativo 

Foi presente a Proposta n.º 75/GP/2016, referente à ratificação do seu Despacho n.º 

04/GP/2016, que determinou a afetação dos recursos financeiros à edição de 2016 do 

Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz. 

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 o 

sobredito Despacho n.º 04/GP/2016. 

 

Protocolo de Colaboração a Celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a 

Universidade de Évora 

Foi presente a Proposta n.º 76/GP/2016, referente à aprovação da minuta do Protocolo de 
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Colaboração a celebrar entre este Município de Reguengos de Monsaraz e a Universidade 

de Évora. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do sobredito 

Protocolo de Colaboração. 

 

Pareceres da Comissão Municipal de Trânsito 

Foi presente a Proposta n.º 11/VP/2016, atinente a pareceres emitidos pela Comissão 

Municipal de Trânsito relacionados com a sinalização e trânsito em localidades deste 

concelho de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar os pareceres das propostas n.ºs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 e 18, 

nos exatos termos consignados; 

b) Não apreciar o parecer da proposta n.º 1, porquanto terá que ser novamente analisado 

tendo em conta o novel projeto de melhoria da mobilidade urbana e segurança rodoviária 

da zona envolvente à Escola Secundária; 

c) Não aprovar o parecer da proposta n.º 2, já que, a alteração de estacionamento 

pretendida facilita o acesso às garagens dos moradores e é facilitadora da entrada de 

viaturas naquele arruamento quando acedido pela Rua João de Deus, bem como, 

adicionalmente, entende-se que esta decisão não coloca em causa nenhuma questão de 

segurança, nomeadamente quanto ao acesso de ambulâncias e carros de bombeiros;  

d) Aprovar o parecer da proposta n.º 9, na ressalva de que a questão relativa à pintura dos 

locais para cargas e descargas será analisada quando estivar concluída a expansão do 

Centro de Dia de S. Marcos do Campo; 

e) Aprovar o parecer da proposta n.º 16, contudo com a substituição por sinais de limitação 

de velocidade com referência a zona habitacional. 

 

Participação de Jovens na EXPOREG 2016 

Foi presente a Proposta n.º 12/VP/2016, referente à participação de jovens na EXPOREG 

2016, no âmbito do vigente Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, fixar a admissão de 40 jovens a admitir 

para o evento EXPOREG 2016, determinar a admissão de mais jovens, caso seja necessário, 

mediante despacho do senhor Presidente da Câmara ou do Vereador responsável pelo 
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pelouro, 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. 

 

Cedência do Direito de Ocupação das Lojas n.ºs 15 e 16 do Mercado Municipal de 

Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 13/VP/2016, referente à cedência do direito de ocupação das 

Lojas n.ºs 15 e 16 do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a transmissão do direito de 

ocupação das Lojas n.ºs 15 e 16 do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz para a 

senhora Sílvia da Conceição Gouveia Carrapato Ribeiro, nos exatos termos previstos no 

Regulamento do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz. 

 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 20/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. 

 

Atribuição dos Apoios Previstos no Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 21/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 à munícipe titular do Cartão Social do Munícipe, nos exatos termos consignados. 

 

Monsaraz Museu Aberto 2016 – Preço dos Bilhetes de Entrada 

Foi presente a Proposta n.º 22/VJLM/2016, referente ao preço dos bilhetes de entrada no 

certame Monsaraz Museu Aberto 2016. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a tabela de preços proposta 

para o certame Monsaraz Museu Aberto 2016, nos exatos termos consignados. 
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Administração Urbanística 

Processo administrativo n.º 34/2016 - Construções Janes Ramalho, Lda 

Comunicação prévia para obras de edificação. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Processo administrativo n.º 35/2016 - Arquimínio Galego Campaniço  

Comunicação prévia para obras de ampliação. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Processo administrativo n.º 1/2016 - Sónia Maria Nina Rocha e Florbela de Jesus Nina 

Rocha 

Pedido de informação prévia para obras de edificação de habitação e estabelecimento de 

restauração. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de informação prévia 

em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 4/2016 - John Donald Stokes 

Pedido de informação prévia para obras de edificação de uma Habitação 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de informação prévia 

em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 8/2016 - Segundo Piriz Sanchez 

Licenciamento para obras de edificação de armazém Agrícola – Aprovação do projeto de 

Arquitetura. 

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

apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 7 de julho de 2016 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 


