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EDITAL 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 14 DE SETEMBRO 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 14 de setembro de 2016, a seguir transcritas: 

 

 

Justificação de Faltas 

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

reunião, do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Janeiro e do senhor 

Vereador Carlos Costa, em virtude de se encontrarem em período de gozo de férias. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, considerar justificada as presentes 

faltas. 

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 173, de 13/09/2016. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Visita da Embaixadora da Colômbia em Portugal 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que no passado dia 9 de 

setembro a senhora Embaixadora da Colômbia em Portugal, Carmenza Jaramillo esteve 

presente na Carmin – Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz, bem como foi 

recebida no Salão Nobre dos Paços do Município. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 
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Seminário “Portugal 2020: Os Fundos Comunitários e as Autarquias Locais” 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que no passado dia 12 de 

setembro, em Aveiro, a senhora Vereadora, Joaquina Margalha esteve presente no 

Seminário “Portugal 2020: Os Fundos Comunitários e as Autarquias Locais”, organizado 

pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Visita às Instalações da Fundação Eugénio de Almeida  

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que no dia 13 de 

setembro, no âmbito da reunião do Conselho Executivo da CIMAC – Comunidade 

Intermunicipal do Alentejo Central, todos os Presidentes de Câmara do distrito de Évora 

visitaram as instalações da Fundação Eugénio de Almeida. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Rainha das Vindimas de Portugal 2016  

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que no passado dia 10 de 

setembro decorreu em Lagoa a eleição da Rainha das Vindimas de Portugal 2016, tendo a 

representante deste concelho de Reguengos de Monsaraz, Inês Rosado, sido eleita a “Mais 

Fotogénica”. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Receção aos Professores: Ano Letivo 2016-2017  

A senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta que no dia 13 de setembro, realizou-se 

a receção a todos os professores que irão lecionar no concelho de Reguengos de Monsaraz 

no presente ano letivo 2016-2017, tendo a mesma decorrido na Sala Snoezelen do 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, precisamente inaugurada nessa 

ocasião. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Oferta de Lancheiras Térmicas aos Alunos do 1.º Ciclo e do Ensino Pré-Escolar do 

Concelho de Reguengos de Monsaraz  

A senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta que neste ano letivo de 2016-2017, a 
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autarquia ofereceu uma lancheira térmica a todos os alunos do 1.º Ciclo e do Ensino Pré-

Escolar do concelho de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Dia Europeu Sem Vítimas na Estrada 

A senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta que no próximo dia 21 de setembro 

assinala-se o Dia Europeu Sem Vítimas na Estrada, estando programadas para Reguengos de 

Monsaraz, numa organização conjunta entre este Município, a GARE – Associação para a 

Promoção de uma Cultura de Segurança Rodoviária, a CPCJ – Comissão de Proteção de 

Crianças e Jovens, a Guarda Nacional Republicana e o Agrupamento de Escolas de 

Reguengos de Monsaraz, diversas ações de informação e sensibilização sobre o uso de 

sistemas de retenção nos veículos, bem como um debate sobre segurança infantil e 

mobilidade. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 31 de agosto de 2016, e 

posta à aprovação de todos os membros. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

Coral – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz: IX Torneio de 

Pólo Aquático “Vitor Martelo” 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 21/VP/2015, referente a candidatura ao Programa de 

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

Associativismo Desportivo, formulada pela Coral – Associação de Nadadores Salvadores de 

Reguengos de Monsaraz e atinente à realização do IX Torneio de Pólo Aquático Victor 

Martelo, a ocorrer nos próximos dias 23, 24 e 25 de setembro, e para o qual peticionam 

apoio material e logístico, bem como a utilização das piscinas municipais. 

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

necessário e possível, bem como a utilização das piscinas municipais, nos exatos termos 

aprovados e para o fim ora peticionado. 
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Sociedade União Perolivense – Secção de Futsal: Cedência Pavilhão Gimnodesportivo 

Arq.º Rosado Correia  

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 22/VP/2015, referente a pedido de cedência e 

utilização do Pavilhão Gimnodesportivo Arquiteto Rosado Correia, formulado pela Secção 

de Futsal da Sociedade União Perolivense, para os treinos e jogos da sua equipa 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. 

 

Centro de Recreio Popular de Motrinos – Festas em Honra de Nossa Senhora do Carmo 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 47/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 das Festas em Honra de Nossa Senhora do Carmo, a ocorrer nos próximos dias 16 

a 19 de setembro, e para o qual peticionam diverso apoio logístico e material. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio necessário e possível, 

nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

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

Informação de Compromissos Plurianuais Assumidos 

Foi presente a Proposta n.º 89/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 e da senhora Vereadora, Joaquina Margalha 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 30 de junho de 2016 e a agendada para o corrente mês de 

setembro, bem como submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia 
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Municipal. 

 

Emissão de Parecer nos Termos do N.º 1, do Artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de 

Setembro, com a Redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto – Constituição de 

Compropriedade do Prédio Rústico Denominado “Ferregial dos Válidos”, sito na 

Freguesia de Corval 

Foi presente a Proposta n.º 90/GP/2016, referente à emissão de parecer tendo em conta a 

constituição de compropriedade do prédio rústico denominado “Ferregial dos Válidos”, sito 

na freguesia de Corval, concelho de Reguengos de Monsaraz, nos termos do disposto no n.º 

1 do artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com a redação da Lei n.º 64/2003, de 

23 de agosto. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição 

do regime de compropriedade que decorrerá da venda por parte de Joaquim Ramalho 

Lopes e Joaquina Gouveia Rolo, do prédio rústico denominado por “Ferregial dos Válidos”, 

sito na freguesia de Corval, concelho de Reguengos de Monsaraz, a favor de Cláudio Manuel 

Ramalho Costa e de Cláudia João Serrano Rocha, na proporção de 1/2 para cada um. 

 

Adesão à Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo – Turismo do Alentejo 

Foi presente a Proposta n.º 91/GP/2016, atinente à adesão deste Município de Reguengos 

de Monsaraz à Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo – Turismo do Alentejo. 

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

Reguengos de Monsaraz à Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo – Turismo do 

Alentejo, bem como determinar a submissão da presente adesão à aprovação da 

Assembleia Municipal. 

 

Substituição do Texto da 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 92/GP/2016, referente à substituição do texto 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. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao sobredito 
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Contrato-Programa. 

 

Interpretação do Artigo 16.º do Regulamento do Mercado Municipal de Reguengos de 

Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 93/GP/2016, referente à interpretação do artigo 16.º do 

Regulamento do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as duas soluções 

interpretativas propostas, a saber: 

i) O n.º 7 do artigo 16.º do Regulamento do Mercado Municipal deverá ser interpretado 

com o sentido de excluir do seu âmbito de previsão as situações de transmissão do 

direito de ocupação previstas no n.º 2 do artigo 16.º (transmissão por morte) e os casos 

de transmissão “inter vivos” para as mesmas pessoas previstas no n.º 2 do artigo 16.º, e 

pelas mesmas regras de preferência, em caso de doença crónica ou aposentação por 

incapacidade ou invalidez do titular do direito de ocupação. Nestes casos não haverá 

lugar ao pagamento da taxa de concessão prevista no n.º 7 do artigo 16.º; 

ii) O novo ocupante deverá pagar uma taxa de concessão de valor igual à base de 

licitação paga pelo titular do direito de ocupação cedente; quando não tenha havido 

pagamento de taxa de concessão pelo titular do direito de ocupação cedente, ou esta 

tenha sido inferior à taxa de concessão em vigor no momento da transmissão, o novo 

titular do direito deverá pagar a taxa de concessão base que se encontre prevista na 

tabela de taxas no momento da transmissão do local e venda; 

 

Minuta do Contrato de “Fornecimento de Refeições aos Alunos das Escolas de Ensino 

Básico do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos e Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Concelho de 

Reguengos de Monsaraz – Anos Letivos 2016/2017 e 2017/2018”  

Foi presente a Proposta n.º 94/GP/2016, referente à aprovação da minuta do contrato de 

Fornecimento de Refeições aos Alunos das Escolas de Ensino Básico do 1.º, 2.º e 3.º Ciclos 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, aprovar a minuta do sobredito 

contrato. 
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Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 34/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 de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior Público 

Foi presente a Proposta n.º 35/VJLM/2016, referente à atribuição de bolsas de estudo a 

estudantes do ensino superior público. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento 

público para atribuição de 10 bolsas de estudo a atribuir no ano letivo 2016/2017, no valor 

de € 150,00 mensais/cada, a estudantes do Ensino Superior Público, residentes no concelho 

de Reguengos de Monsaraz, bem assim, nomear o Júri de seleção e avaliação, composto 

por: 

i) Elsa Jesus Rodrigues Rolo Galhós, Técnica Superior (Animação Educativa e 

Sociocultural), na qualidade de Presidente do Júri; 

ii) Sónia Maria Medinas Canhão Cavaco, Técnica Superior (Investigação Social Aplicada), 

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

iii) João Filipe Esteves Casinha, Técnico Superior (Gestão); 

e na qualidade de suplentes: 

i) Nélson Fernando Nunes Galvão, Técnico Superior, Chefe de Divisão de Administração 

Geral; 

ii) João Paulo Passinhas Batista, Técnico Superior (Gestão Autárquica); 

 

Revogação da Deliberação Referente à Revisão do Subsídio Atribuído à Sociedade União 

Perolivense – Futebol Sénior – Ano de 2016 

Foi presente a Proposta n.º 36/VJLM/2016, referente à revogação da deliberação sobre a 

revisão do subsídio atribuído à Sociedade União Perolivense – Futebol Sénior para o ano de 

2016. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a revogação da deliberação 

desta Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia 20 de julho de 2016, 
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bem como determinar a revogação da alteração ao Contrato de Desenvolvimento 

Desportivo celebrado em 10 de agosto de 2016, nos exatos termos consignados, determinar 

ainda, que o valor do subsídio atribuído à Sociedade União Perolivense (futebol sénior) no 

corrente ano de 2016, seja no montante total de € 48.000,00, nos exatos termos 

consignados. 

 

Revisão da Carta Educativa do Concelho de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 37/VJLM/2016, referente à Revisão da Carta Educativa do 

Concelho de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão da Carta Educativa do 

Concelho de Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos consignados, bem como, 

determinar a sua submissão à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Administração Urbanística 

Processo administrativo n.º 52/2016 – Arquimínio Galego Campaniço 

Comunicação prévia para obras de alteração 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Processo administrativo n.º 51/2016 – Hernâni Ventura Capucho 

Comunicação prévia para obras de alteração 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Processo administrativo n.º 39/2016 - Júlio Manuel Cachopas Colaço Valido 

Licenciamento para obras de instalação de esplanada 

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

instalação de esplanada em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 15 de setembro de 2016 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 


