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EDITAL 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 31 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 31 de agosto de 2016, a seguir transcritas: 

 

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 163, de 30/08/2016. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Início 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 já se iniciaram as 

obras referentes à empreitada de “Construção da Variante à Ponte do Albardão e da Nova 

Ponte sobre o Rio Degebe”. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Inauguração da Sede da Reserva Dark Sky – Requalificação da Antiga Escola Primária de 

Cumeada 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que no próximo dia 30 de 

setembro ocorrerá a inauguração da sede da Reserva Dark Sky, que ficará instalada na 

antiga Escola Primária de Cumeada. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 
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Comemoração do 3.º Aniversário da Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz  

A senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta do programa das comemorações do 3.º 

aniversário da Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz a ter lugar nos dias 1 e 3 de 

setembro. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 3 de agosto de 2016 e posta 

à aprovação de todos os membros. 

A ata da reunião foi aprovada por unanimidade. 

 

Hasta Pública para Concessão do Direito de Ocupação das Lojas n.º 12, 22, 24 e 25 do 

Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente o Edital referente à ocupação das lojas n.ºs 12, 22, 24 e 25 do Mercado 

Municipal de Reguengos de Monsaraz, onde constam as condições a que estava sujeita a 

presente hasta pública. 

Tendo em conta o disposto no sobredito Edital, e após ser efetuado os respetivos lanços de 

arrematação, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Conceder o direito à ocupação da loja n.º 12 a Sandra Isabel Colaço Godinho Correia, 

pela importância de 600,00, acrescida de IVA à taxa legal em vigor; 

b) Conceder o direito à ocupação da loja n.º 22 a Joaquim Manuel Medinas Carrapato, pela 

importância de 535,00, acrescida de IVA à taxa legal em vigor; 

 

Atlético Sport Clube/ Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz – Utilização do 

Pavilhão Gimnodesportivo Arq.º Rosado Correia na Época Desportiva 2016-2017 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 20/VP/2016, referente a pedido de cedência e 

utilização do Pavilhão Gimnodesportivo Arquiteto Rosado Correia, formulado pelo Atlético 

Sport Clube/ Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, para os treinos e jogos das 

suas equipas dos diversos escalões durante a época desportiva 2016-2017. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência e utilização do 

Pavilhão Gimnodesportivo Arquiteto Rosado Correia, nos exatos termos aprovados e para o 

fim ora peticionado. 
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Associação Gerações do Telheiro: Festas em Honra de S. Sebastião 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 45/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 da Festa em Honra de S. Sebastião, a ocorrer entre os dias 1 e 5 de setembro, 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: Congresso Nacional de 

Psicologia 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 46/VJLM/2016, referente ao Programa de Apoio a 

Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio à Ação Social, 

formulado pelo Núcleo de Reguengos de Monsaraz da Liga dos Combatentes, atinente à 

realização do Congresso Nacional de Psicologia, a ocorrer nos próximos dias 22, 23 e 24 de 

setembro, e para o qual peticionam diverso apoio logístico e material, bem como a 

utilização do Auditório Municipal. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Auditório 

Municipal, bem como 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 11/JUA/2016, atinente a ressarcimento de danos em 

viatura de terceiro – Ângelo Miguel Piteira Santos. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ressarcir o senhor Ângelo Miguel Piteira 

Santos, na importância de € 210,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 

Pedido de Ressarcimento de Danos em Viatura de Terceiro 

Foi presente o Parecer Jurídico n.º 12/JUA/2016, atinente a ressarcimento de danos em 

viatura de terceiro – José João Pronto Caeiro. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ressarcir o senhor José João Pronto 

Caeiro, na importância de € 250,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
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Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 7 às Grandes Opções do Plano e 

n.º 7 ao Orçamento Municipal do Ano Económico-Financeiro de 2016 

Foi presente o Despacho n.º 07/GP/CPA/2016, que determinou a aprovação da Alteração 

n.º 7 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 7 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. 

 

Extinção da Associação de Municípios Abrangidos pelo Regolfo de Alqueva 

Foi presente a Proposta n.º 83/GP/2016, atinente à extinção da Associação de Municípios 

Abrangidos pelo Regolfo de Alqueva. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a extinção da Associação de 

Municípios Abrangidos pelo Regolfo de Alqueva, bem como submeter a presente proposta à 

aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Extinção da Aquém-Tejo – Associação Cultural de Municípios da Região Interior ao Sul 

do Tejo 

Foi presente a Proposta n.º 84/GP/2016, atinente à extinção da Aquém-Tejo – Associação 

Cultural de Municípios da Região Interior ao Sul do Tejo. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a extinção da Aquém-Tejo – 

Associação Cultural de Municípios da Região Interior ao Sul do Tejo, bem como submeter a 

presente proposta de à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Atribuição de Dominialidade Pública de Vários Caminhos Rurais sitos no Concelho de 

Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 85/GP/2016, atinente à atribuição de dominialidade pública 

aos caminhos rurais denominados por “Caminho da Farisoa”, por “Caminho do Rusga” e por 

“Caminho de Matineiros”, todos situados na União das Freguesias de Campo e Campinho. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o reconhecimento e atribuição 
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da dominialidade pública aos caminhos rurais denominados por “Caminho da Farisoa”, por 

“Caminho do Rusga” e por “Caminho de Matineiros”, situados na União das Freguesias de 

Campo e Campinho. 

 

Concurso Público de “Fornecimento de Refeições aos Alunos das Escolas de Ensino 

Básico do 1.º Ciclo e Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Concelho de Reguengos 

de Monsaraz – Anos Letivos 2016-2017 e 2017-2018”: Relatório Final - Adjudicação 

Foi presente a Proposta n.º 86/GP/2016, referente ao Concurso Público de Fornecimento 

de Refeições aos Alunos de Ensino Básico do 1º Ciclo e Educação Pré-Escolar da Rede 

Pública do Concelho de Reguengos de Monsaraz – Anos Letivos 2016/2017 e 2017/2018. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar à empresa Gertal, Companhia 

Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A. o fornecimento de 150.000 refeições referente 

ao Concurso Público em apreço, pela importância total de € 198.000,00, acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor à data da respetiva liquidação. 

 

Terceira Alteração às Normas de Acesso e Utilização das Hortas Urbanas do Município 

de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 87/GP/2016, referente à aprovação da terceira alteração às 

Normas de Acesso e Utilização das Hortas Urbanas do Município de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a terceira alteração às Normas 

de Acesso e Utilização das Hortas Urbanas do Município de Reguengos de Monsaraz, nos 

exatos termos propostos. 

 

Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz – Lista Final das 

Propostas a Submeter a Votação 

Foi presente a Proposta n.º 88/GP/2016, referente à aprovação da lista final das propostas 

a submeter a votação da edição de 2016 do Orçamento Participativo do Município de 

Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a lista final das propostas a 

submeter à votação da edição de 2016 do Orçamento Participativo do Município de 

Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos apreciados pela Comissão Técnica de Análise. 
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Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 32/VJLM/2016, referente à Atribuição do Cartão Social do 

Munícipe. 

O assunto 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 33/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. 

 

Administração Urbanística 

Processo administrativo n.º 46/2016 - Armando Manuel Vieira Costa 

Comunicação prévia para obras de alteração 

O Executivo Municipal tomou conhecimento 

 

Processo administrativo n.º 50/2016 - José Manuel Moura Caeiro 

Comunicação prévia para obras de alteração 

O Executivo Municipal tomou conhecimento 

 

Processo administrativo n.º 47/2016 - Pedro José de Pinho Lemos 

Comunicação prévia para obras de edificação 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Processo administrativo n.º 7/2016 - Sapata e Filha, Lda. 

Pedido de informação prévia para obras de ampliação de queijaria 

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

apreço, nos exatos termos consignados. 
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Processo administrativo n.º 43/2016 - Lago 88 – Atividades Turísticas, Lda. 

Licenciamento para obras de alteração edificação destinada a anexos de habitação – 

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 13/2014 - Associação de Solidariedade Social de São Marcos 

do Campo 

Licenciamento para obras de edificação de estrutura residencial para idosos – 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 1/2016 - São Lourenço do Barrocal – Investimentos 

Turísticos Imobiliários, S.A. 

Licenciamento para implementação de operação de loteamento sem obras de urbanização 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento da operação 

de loteamento em apreço sem obras de urbanização. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 1 de setembro de 2016 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 


