EDITAL
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO DIA 3 DE AGOSTO 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 3 de agosto de 2016, a seguir transcritas:

Justificação de Falta
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto justificou a ausência, à presente
reunião, da senhora Vereadora Joaquina Margalha, em virtude da mesma se encontrar em
período de gozo de férias.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, considerar justificada a presente falta.
Próxima Reunião da Câmara Municipal
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, propôs que a próxima reunião
deste Órgão Administrativo apenas venha a ocorrer em 31 de agosto de 2016.
O Executivo Municipal, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta deduzida pelo
senhor Presidente da Câmara Municipal.
Resumo Diário da Tesouraria
Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 144, de 02/08/2016.
O Executivo Municipal, tomou conhecimento.
Conselho Consultivo da ALIENDE – Associação para o Desenvolvimento Local
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que a ALIENDE –
Associação para o Desenvolvimento Local irá constituir um Conselho Consultivo, tendo
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formalizado convite para esta Câmara Municipal ter um representante naquela estrutura
consultiva.
O Executivo Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, indicar o senhor
Presidente da Câmara Municipal como representante deste Município no Conselho
Consultivo da ALIENDE - Associação para o Desenvolvimento Local.
Colóquio Comemorativo dos 100 Anos do Arquivo Distrital de Évora
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que o Arquivo Distrital
de Évora está a comemorar o seu Centenário, pelo que irá organizar um Colóquio nos
próximos dias 28, 29 e 30 de novembro, tendo-lhe, para o efeito, endereçado convite para
integrar a Comissão de Honra do aludido evento, o que, naturalmente, aceitou.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Candidatura do Projeto “Nauta Alqueva – Festa Multidisciplinar do Alqueva”
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que a Associação
Transfronteiriça dos Municípios das Terras do Grande Lago Alqueva, do qual este Município
de Reguengos de Monsaraz é membro, formalizou a candidatura do projeto “Nauta Alqueva
– Festa Multidisciplinar do Alqueva” aos fundos comunitários.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Candidatura de Projetos a Fundos Estruturais
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que até ao passado dia
29 de julho a autarquia formalizou diversas candidaturas de projetos municipais a vários
programas comunitários no âmbito do Alentejo 2020.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz – Término do Prazo de
Apresentação de Propostas
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que no passado dia 31 de
julho terminou o prazo de apresentação de propostas no âmbito do Orçamento
Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz, tendo sido apresentadas 22
propostas.
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O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Sociedade Agrícola da Perescuma: Agradecimento
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta do reconhecido
agradecimento formulado por esta autarquia à Sociedade Agrícola da Perescuma, na pessoa
do Dr. José Lobo de Vasconcelos, pela atitude construtiva e facilitadora do rápido arranque
da obra da Variante à Ponte do Albardão e da Nova Ponte sobre o Rio Degebe.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Cerimónia de Assinatura do Auto de Consignação da Empreitada de “Construção da
Variante à Ponte do Albardão e da Nova Ponte sobre o Rio Degebe”
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que no dia 5 de agosto
ocorrerá no Salão Nobre dos Paços do Município a cerimónia de assinatura do auto de
consignação da empreitada de “Construção da Variante à Ponte do Albardão e da Nova
Ponte sobre o Rio Degebe”, que será presidida pelo senhor Ministro do Planeamento e
Infraestruturas, Dr. Pedro Marques.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
XXIV EXPOREG – Exposição de Atividades Económicas 2016
Foi presente o programa atinente ao evento da XXIV Exporeg – Exposição de Atividades
Económicas 2016, que se realizará no Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de
Monsaraz, de 12 a 15 de agosto, corrente.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Voto de Pesar pelo Falecimento de Mário Moniz Pereira “Senhor Atletismo”
Foi presente um voto de pesar pelo falecimento de Mário Moniz Pereira “Senhor
Atletismo”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o sobredito voto de pesar e
apresentar sentidas condolências à sua família e ao Sporting Clube de Portugal.
Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior
Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 20 de julho de 2016 e posta
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à aprovação de todos os membros.
A ata foi aprovada por unanimidade.
Declaração sobre a Possibilidade de Suspensão de Fundos Europeus Atribuídos a
Portugal
Foi presente a Informação n.º 05/GP/2016, referente à sua declaração sobre a
possibilidade de suspensão de fundos europeus atribuídos a Portugal.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Designação da Representante do Concelho de Reguengos de Monsaraz no Concurso
Nacional “Rainha das Vindimas 2016”
Foi presente a Informação n.º 06/GP/2016, referente à designação da representante do
concelho de Reguengos de Monsaraz no Concurso Nacional “Rainha das Vindimas 2016”.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Casa de Cultura de Corval – Secção de BTT e Caminheiros: BTT ao Luar e Caminhada ao
Luar
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 19/VP/2016, referente ao Programa de Apoio a
Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao
Associativismo Desportivo, formulado pela Casa de Cultura de Corval – Secção de BTT e
Caminheiros, atinente à realização da atividade BTT ao Luar e Caminhada ao Luar, a
ocorrer no próximo dia 13 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.
Jornal Palavra: Concerto Comemorativo dos 50 Anos do Jornal Palavra
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 44/VJLM/2016, referente ao Programa de Apoio a
Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao
Associativismo Cultural, formulado pelo Jornal Palavra, atinente à realização de Concerto
no âmbito das comemorações dos 50 Anos do Jornal Palavra, a ocorrer no próximo dia 2 de
setembro, e para o qual peticionam diverso apoio logístico e material.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a concessão do apoio
necessário e possível, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado.
Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 6 às Grandes Opções do Plano e
n.º 6 ao Orçamento Municipal do Ano Económico-Financeiro de 2016
Foi presente o Despacho n.º 06/GP/CPA/2016, por si firmado em 29 de julho, p.p., que
determinou a aprovação da Alteração n.º 6 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 6
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 e do senhor Vereador, Carlos Costa e o voto de abstenção do senhor
Vereador, Aníbal Rosado, confirmar/ratificar os sobreditos documentos previsionais.
Processo de Inquérito n.º 1/AGL/2016: Relatório Final
Foi presente o Relatório Final do Processo de Inquérito n.º 1/AGL/2016, atinente a apurar
a verdade dos factos denunciados e que envolveram o funcionário Joaquim Flores Marques
e a colaboradora Ana Margarida Mendes Carreteiro, ambos desta autarquia.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, com quatro votos a favor, mediante
escrutínio secreto realizado, na medida em que está aqui envolvida a apreciação de
comportamentos e de qualidades de um funcionário, determinar o arquivamento do
presente processo de inquérito, porquanto não se mostrou possível apurar a existência de
qualquer infração disciplinar perpetrada pelo funcionário Joaquim Flores Marques.
Direito à Ocupação das Lojas N.ºs 12, 22, 24 e 25 do Mercado Municipal
Foi presente a Proposta n.º 15 /VP/2016, referente à abertura de procedimento para
atribuição do direito à ocupação das lojas n.ºs 12, 22, 24 e 25 do Mercado Municipal de
Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento
para atribuição do direito à ocupação das lojas n.ºs 12, 22, 24 e 25 do Mercado Municipal
de Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos do respetivo Regulamento, bem assim,
determinar que a arrematação do direito à ocupação se realize em hasta pública na
reunião camarária de 31 de agosto de 2016.
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Subsídio Anual à Associação Humanitária – Bombeiros Voluntários de Reguengos de
Monsaraz
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 Presidente da Direção da Associação Humanitária – Bombeiros
Voluntários de Reguengos de Monsaraz.
Foi presente a Proposta n.º 16/VP/2016, referente à atribuição do subsídio anual à
Associação Humanitária – Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio
anual para o ano de 2016, no montante total de € 60.000,00.
Protocolo de Colaboração para Execução do Projeto de Escavação Arqueológica
Monsaraz 2016
Foi presente a Proposta n.º 29/VJLM/2016, referente à aprovação da minuta do Protocolo a
celebrar entre este Município de Reguengos de Monsaraz e a PortAnta – Associação de
Arqueologia Ibérica com vista à execução do projeto de escavação arqueológica Monsaraz
2016.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do sobredito
Protocolo, nos exatos termos propostos.
Atribuição do Cartão Social do Munícipe
Foi presente a Proposta n.º 30/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 31/VJLM/2016, referente à atribuição dos apoios previstos no
Cartão Social do Munícipe.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos apoios
previstos às munícipes titulares do Cartão Social do Munícipe, nos exatos termos
consignados.
Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 8/2016 - Segundo Piriz Sanchez
Licenciamento para obras de edificação de armazém – aprovação dos projetos das
especialidades
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidade
em apreço, nos exatos termos consignados.
Processo administrativo n.º 28/2016 - António Maria Chambino Horta
Licenciamento para obras de edificação de armazém de apoio à atividade pecuária –
aprovação dos projetos das especialidades
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidade
em apreço, nos exatos termos consignados.
Processo administrativo n.º L2/2002 - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Silves, CRL.
Auto de Receção Definitiva das Obras de Urbanização do Loteamento “Vale”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar as obras de urbanização do
loteamento “Vale” em apreço.
Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 4 de agosto de 2016

José Gabriel Calixto
Presidente da Câmara Municipal
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