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EDITAL 
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 20 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 20 de julho de 2016, a seguir transcritas: 

 

 

Justificação de Falta 

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

reunião, do senhor Vice-Presidente, Manuel Janeiro, em virtude do mesmo se encontrar em 

período de gozo de férias. 

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

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 134, de 19/07/2016. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Empreitada de “EN 256 Variante à Ponte do Albardão, incluindo Nova Ponte sobre o Rio 

Degebe” 

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

construção da variante à Ponte do Albardão e da nova ponte sobre o rio Degebe irá iniciar-

se brevemente, estando o arranque dos trabalhos previsto para o próximo mês de agosto. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 6 de julho de 2016 e posta à 
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aprovação de todos os membros. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

Associação de Festas de Nossa Senhora das Dores de Campinho: Festa em Honra de 

Nossa Senhora das Dores 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 42/VJLM/2016, referente a candidatura ao Programa de 

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

Associativismo Cultural, formulada pela Associação de Festas de Nossa Senhora das Dores 

de Campinho e atinente à realização da Festa em Honra de Nossa Senhora das Dores, a 

ocorrer do dia 5 ao dia 8 de agosto, próximos, e para o qual peticionam apoio material e 

logístico. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio material e logístico 

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

 

Centro Cultural Cumeadense: Festa em Honra de Nossa Senhora da Conceição 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 43/VJLM/2016, referente a candidatura ao Programa de 

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

Associativismo Cultural, formulada pelo Centro Cultural Cumeadense e atinente à 

realização das Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição, a ocorrer do dia 29 ao dia 

31 de julho, próximos, e para o qual peticionam apoio material e logístico. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio material e logístico 

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

 

Conclusão das Obras de Urbanização no Loteamento “Urbanização João Paulo II”, em 

Reguengos de Monsaraz – Proposta de Alteração ao Projeto de Zonas Verdes 

Foi presente a Proposta n.º 77/GP/2016, referente à proposta de alteração ao projeto de 

zonas verdes para conclusão das obras de urbanização no Loteamento “Urbanização João 

Paulo II”, em Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao 

projeto de zonas verdes para conclusão das obras de urbanização no Loteamento 

“Urbanização João Paulo II”, em Reguengos de Monsaraz, bem como o respetivo 

orçamento, num total de € 16.113,12, determinar a execução da aludida obra através de 
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administração direta, em consonância, determinar o acionamento do depósito de caução 

correspondente ao valor inicialmente previsto para o projeto dos espaços verdes no valor 

de € 15.820,58, 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. 

 

Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária no Concelho de Reguengos de 

Monsaraz: Requalificação e Modernização das Vias Pedonais na Cidade de Reguengos de 

Monsaraz – 1ª Fase 

Foi presente a Proposta n.º 78/GP/2016, referente ao projeto técnico de “Melhoria da 

Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária no Concelho de Reguengos de Monsaraz: 

Requalificação e Modernização das Vias Pedonais na Cidade de Reguengos de Monsaraz – 1.ª 

Fase”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o projeto técnico em apreço, bem como o respetivo orçamento e peças de 

procedimento;  

b) Determinar a execução da aludida obra pública através de empreitada, determinando a 

abertura do correspondente procedimento concursal por Concurso Público, com aprovação 

das respetivas peças do procedimento; 

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

i) José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal, na qualidade de 

Presidente do Júri; 

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

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

iii) Ana Margarida Paixão Ferreira, Técnico Superior (Arquitetura Paisagista); 

E como suplentes: 

i) Álvaro José Chicau Charrua Leal Piedade Técnico Superior (Arquitetura Paisagista); 

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

d) Determinar candidatar a presente obra pública ao concurso ALT20-06-2016-18 no Eixo 

prioritário 4 – Desenvolvimento Urbano Sustentável no âmbito do ALENTEJO 2020. 
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Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária – Zona Envolvente à Escola 

Secundária 

Foi presente a Proposta n.º 79/GP/2016, referente ao projeto técnico de “Melhoria da 

Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária – Zona Envolvente à Escola Secundária”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o projeto técnico em apreço, bem como o respetivo orçamento e peças de 

procedimento; 

b) Determinar a execução da aludida obra pública através de empreitada, determinando a 

abertura do correspondente procedimento concursal por Ajuste Direto, com aprovação das 

respetivas peças do procedimento; 

c) 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) Ana Margarida Paixão Ferreira, Técnico Superior (Arquitetura Paisagista), que 

substituirá o Presidente nas suas faltas, ausências e impedimentos; 

iii) Paulo Jorge Delgado Chaveiro, Técnico Superior (Engenheiro de Recursos Hídricos); 

E como suplentes: 

i) Nuno Miguel Antunes Loureço, Técnico Superior (Engenharia Agro-Florestal); 

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

d) Determinar candidatar a presente obra pública ao concurso ALT20-06-2016-18 no Eixo 

prioritário 4 – Desenvolvimento Urbano Sustentável no âmbito do ALENTEJO 2020; 

 

Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária no Concelho de Reguengos de 

Monsaraz Requalificação de Vias Pedonais em S. Pedro do Corval 

Foi presente a Proposta n.º 80/GP/2016, referente ao projeto técnico de “Melhoria da 

Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária no Concelho de Reguengos de Monsaraz – 

Requalificação de Vias Pedonais em S. Pedro do Corval”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o projeto técnico em apreço, bem como o respetivo orçamento e peças de 

procedimento; 

b) Determinar a execução da aludida obra pública através de empreitada, determinando a 

abertura do correspondente procedimento concursal por Concurso Público, com aprovação 
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das respetivas peças do procedimento; 

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

i) José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal, na qualidade de 

Presidente do Júri; 

ii) Álvaro José Chicau Charrua Leal Piedade Técnico Superior (Arquitetura Paisagista), 

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

iii) Ana Margarida Paixão Ferreira, Técnico Superior (Arquitetura Paisagista); 

E como suplentes: 

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

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

d) Determinar candidatar a presente obra pública ao concurso ALT20-06-2016-18 no Eixo 

prioritário 4 – Desenvolvimento Urbano Sustentável no âmbito do ALENTEJO 2020; 

 

Requalificação dos Baluartes Fortificados em Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 81/GP/2016, referente ao projeto técnico de “Requalificação 

dos Baluartes Fortificados em Monsaraz”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o projeto técnico em apreço, bem como o respetivo orçamento e peças de 

procedimento; 

b) Determinar a execução da aludida obra pública através de empreitada, determinando a 

abertura do correspondente procedimento concursal por Concurso Público, com aprovação 

das respetivas peças do procedimento; 

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

i) Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes Margalha, Vereadora da Câmara Municipal, 

na qualidade de Presidente do Júri; 

ii) Álvaro José Chicau Charrua Leal Piedade Técnico Superior (Arquitetura Paisagista), 

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

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

E como suplentes: 

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

ii) Ana Margarida Paixão Ferreira, Técnico Superior (Arquitetura Paisagista); 

e) Determinar candidatar a presente obra pública ao concurso ALT20-14-2016-11 no Eixo 
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Prioritário 8 – Ambiente e Sustentabilidade no âmbito do ALENTEJO 2020; 

 

Reguengos de Monsaraz – Cidade Europeia do Vinho 2015 / Capital dos Vinhos de 

Portugal 

Foi presente a Proposta n.º 82/GP/2016, referente ao projeto “Reguengos de Monsaraz – 

Cidade Europeia do Vinho 2015 / Capital dos Vinhos de Portugal”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar candidatar o sobredito 

projeto ao concurso ALT20-14-2016-11, no Eixo Prioritário 8 – Ambiente e Sustentabilidade 

no âmbito do ALENTEJO 2020. 

 

Revisão do Subsídio Atribuído ao Atlético Sport Clube (Futebol Sénior) 

No decurso do presente ponto da “Ordem do Dia” o senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Calixto, não participou na sua apreciação, discussão e votação, 

ausentando-se do Salão Nobre dos Paços do Município durante o seu decurso, em virtude de 

exercer o cargo de Secretário da Mesa da Assembleia Geral do Atlético Sport Clube. 

Foi presente a Proposta n.º 14/VP/2016, atinente à revisão do subsídio atribuído ao 

Atlético Sport Clube (futebol sénior) durante o corrente ano de 2016. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do valor do 

subsídio atribuído ao Atlético Sport Clube (futebol sénior) no corrente ano de 2016, no 

montante total de € 63.000,00, nos exatos termos consignados. 

 

Regime de Fruta Escolar 

Foi presente a Proposta n.º 23/VJLM/2016, atinente à apresentação de candidatura ao 

Regime de Fruta Escolar junto do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura ao Regime de 

Fruta Escolar e proceder à sua formalização junto do Instituto de Financiamento da 

Agricultura e Pescas. 

 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 24/VJLM/2016, referente à Atribuição do Cartão Social do 

Munícipe. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição/renovação do 
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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 25/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. 

 

Revisão do Subsídio Atribuído à Sociedade União e Perolivense (Futebol Sénior) 

Foi presente a Proposta n.º 26/VJLM/2016, atinente à revisão do subsídio atribuído à 

Sociedade União Perolivense (futebol sénior) durante o corrente ano de 2016. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do valor do 

subsídio atribuído à Sociedade União Perolivense (futebol sénior) no corrente ano de 2016, 

no montante total de € 40.500,00, nos exatos termos consignados. 

 

Protocolo de Parceria para Efeitos de Candidatura ao Projeto “Valorização, Promoção e 

Desenvolvimento do Património Histórico e Cultural de Évora e da Região Envolvente 

Foi presente a Proposta n.º 27/VJLM/2016, referente ao Protocolo de Parceria para Efeitos 

de Candidatura ao Projeto “Valorização, Promoção e Desenvolvimento do Património 

Histórico e Cultural de Évora e da Região Envolvente”. 

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

parceria para efeitos da candidatura do sobredito projeto, nos exatos termos consignados. 

 

Fornecimento de Refeições aos Alunos das Escolas do Ensino Básico do 1.º, 2.º e 3.º 

Ciclos e Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Concelho de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 28/VJLM/2016, atinente à aprovação do procedimento 

concursal para o fornecimento de refeições aos alunos das Escolas do Ensino Básico do 1.º, 

2.º e 3.º Ciclos e Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Concelho de Reguengos de 

Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a abertura de Concurso Público para o fornecimento de 150.000 refeições aos 



 
 

 
 

Página 8 de 10 
 

alunos das Escolas do Ensino Básico do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Educação Pré-Escolar da Rede 

Pública do Concelho de Reguengos de Monsaraz durante os anos letivos de 2016-2017 e 

2017-2018, num valor total associado de € 222.000,00 acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor; 

b) A aprovação do respetivo Programa de Concurso e do Caderno de Encargos; 

c) Nomear o júri do Procedimento do Concurso Público em apreço, com a seguinte 

composição: 

Membros efetivos: 

i) José Alberto Viegas de Oliveira, Chefe da Divisão de Gestão Financeira e 

Desenvolvimento Económico, na qualidade de Presidente do Júri; 

ii) Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe da Divisão de Administração Geral, que 

substituirá a Presidente nas suas faltas, ausências e impedimentos; 

iii) Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena, Secretária da Vereação (Engenharia 

Alimentar); 

Membros suplentes: 

iv) Maria João da Conceição Caldeira Poupinha Pereira, Assistente Técnica; 

v) Carlos Manuel Aleixo Medinas, Assistente Técnico. 

 

Administração Urbanística 

Processo administrativo n.º 36/2016 - Admirable Jungle S.A. 

Comunicação prévia para obras de edificação 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

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

Comunicação prévia para obras de edificação 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Processo administrativo n.º 31/2016 - António Eduardo Carrapiço Guerreiro Afilhado 

Comunicação prévia para obras de ampliação 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 
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Processo administrativo n.º 29/2016 – Lago 88 – Actividades Turísticas, Lda. 

Licenciamento para obras de alteração de anexos – 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 38/2016 – Terra Calma Agricultura e Turismo, Lda. 

Licenciamento para obras de alteração e ampliação de edificação para instalação de 

Empreendimento de Turismo no Espaço Rural – Agroturismo – e Enoturismo - 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 40/2016 - Gertrudes Maria Fernandes Bexiga 

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. 

 

Processo administrativo n.º 42/2016 – Limadel7, Sociedade Agrícola, Lda. 

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

Arquitetura e das especialidades 

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

especialidades em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

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 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 L4/2001 - Construções Janes Ramalho, Lda. 

Auto de receção definitiva das obras de urbanização do loteamento “Ferragial da Eira” 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar as obras de urbanização do 

loteamento em apreço. 

 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 21 de julho de 2016 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 


