EDITAL
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO DIA 28 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 28 de setembro de 2016, a seguir transcritas:
Resumo Diário da Tesouraria
Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 183, de 27/09/2016.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Resposta à Tomada de Posição Relativa à Suspensão dos Fundos Comunitários a Portugal
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que o Vice-Presidente da
Comissão Europeia, Jyrki Katainen enviou resposta sobre a tomada de posição deste
Município, presente em reunião camarária de 3 de agosto, p.p., relativa à suspensão dos
fundos comunitários a Portugal.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Reunião e Visita ao Hospital do Espírito Santo
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que no passado dia 22 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
reuniram com o Conselho de Administração do Hospital do Espírito Santo, em Évora, tendo
depois sido efetuada uma visita ao mesmo.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Revisão do POAAP – Plano de Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e Pedrógão
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que no passado dia 26 de
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setembro realizou-se no Salão Nobre dos Paços do Município, uma sessão promovida pela
ATLA – Associação Transfronteiriça do Lago Alqueva referente à definição para prosseguir o
processo de revisão do POAAP – Plano de Ordenamento das Albufeiras de Alqueva e
Pedrógão, tendo estado presentes membros de todas as Câmaras Municipais envolvidas, da
APA - Agência Portuguesa do Ambiente, da CCDRA – Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo e da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruras do Alqueva, SA.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Associação Comercial do Distrito de Évora – Sessão sobre o Projeto QualiCompet
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que estará hoje, dia 28
de setembro, presente em Évora, numa sessão promovida pela Associação Comercial do
Distrito de Évora, no qual será apresentado o projeto QualiCompet, que prevê uma atuação
em três áreas distintas, como a restauração, o comércio tradicional e a moda, sendo
objetivo, em todas elas, em dotar os empresários de qualificação e capacidade de
inovação, por forma a tornar as suas empresas mais atrativas, mais competitivas e também
promover as suas marcas e produtos. Ademais, referiu, que também decorrerá um debate
sobre “Inovação e Qualificação como Fatores de Competitividade no Comércio e Serviços
do Distrito de Évora”.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização de Monsaraz – Proposta Preliminar
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que no passado dia 24 de
setembro, decorreu na Igreja de Santiago, em Monsaraz, uma sessão de apresentação da
Proposta Preliminar do Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização de Monsaraz, já
entregue a todos os membros do Executivo Municipal.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal: Agenda de
Cooperação entre o Setor da Restauração e do Vinho e Enoturismo
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que no passado dia 26 de
setembro esteve presente numa reunião em Lisboa, na sede da AHRESP – Associação da
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Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, enquanto Presidente da RECEVIN – Rede
Europeia das Cidades do Vinho e como membro da AMPV – Associação de Municípios
Portugueses do Vinho, tendo sido debatida uma definição para uma agenda de cooperação
entre o setor da restauração e do vinho e enoturismo.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Inauguração do Clube Dark Sky Alqueva
Foi presente o programa atinente à inauguração do Clube Dark Sky Alqueva, a ocorrer no
próximo dia 30 de setembro, em Cumeada, que irá funcionar nas instalações da antiga
Escola Primária.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
5.º Congresso Mundial do CGLU – Cidades e Governos Locais Unidos
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que estará presente no
5.º Congresso Mundial do CGLU – Cidades e Governos Locais Unidos, a ocorrer em Bogotá,
na Colômbia, entre os dias 12 e 15 de outubro, próximo, na qualidade de representante da
ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Visitantes na Casa da Inquisição
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que o número de
visitantes na Casa da Inquisição, em Monsaraz, durante os meses de julho e agosto,
passados, foi de 5.648 pessoas.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Outubro Mês da Música 2016
Foi presente o programa atinente ao evento Outubro Mês da Música que irá decorrer de 1 a
22 de outubro, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Dia Mundial do Coração
O senhor Vereador, Carlos Costa deu conta que no próximo dia 29 de setembro celebra-se
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o Dia Mundial do Coração, indo este Município assinalar a data com a realização de uma
caminhada pelo percurso pedestre “Escritas de Pedra e Cal”, com cerca de 13 Km, na zona
de Monsaraz, a decorrer no dia 2 de outubro.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior
Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 14 de setembro de 2016, e
posta à aprovação de todos os membros.
A ata foi aprovada por unanimidade.
Relatório de Gestão das Piscinas Municipais Victor Martelo – Época Balnear 2016
Foi presente a Informação n.º 03/VP/2016, atinente ao relatório de gestão das Piscinas
Municipais Victor Martelo (descobertas) da época balnear de 2016.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Arquivamento de Processo de Inquérito
Foi presente a Informação n.º 11/JUA/2016, emanada do Gabinete Jurídico e de Auditoria
deste Município, atinente ao arquivamento do processo de inquérito n.º 67/16.0T9RMZ com
despacho proferido pelos Serviços do Ministério Público de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Utilização das Piscinas
Municipais Victor Martelo
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 23/VP/2016, referente a pedido de utilização das
Piscinas Municipais Victor Martelo (cobertas), formulado pela Santa Casa da Misericórdia de
Reguengos de Monsaraz, para aulas de natação para as crianças do jardim-de-infância e
centro de atividades ocupacionais, durante o corrente ano letivo 2016-2017.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização das Piscinas
Municipais Victor Martelo, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado.
Casa do Sport Lisboa e Benfica de Reguengos de Monsaraz – II Passeio de Cicloturismo
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 24/VP/2016, referente a candidatura ao Programa de
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Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao
Associativismo Desportivo, formulada pela Casa do Sport Lisboa e Benfica de Reguengos de
Monsaraz e atinente à realização do II Passeio de Cicloturismo, a ocorrer no próximo dia 9
de outubro, e para o qual peticionam apoio material e logístico, bem como a utilização dos
balneários das piscinas municipais.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio material e logístico
necessário e possível, bem como a utilização dos balneários das piscinas municipais, nos
exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado.
MOVIREG – Associação de Voluntariado em Movimento de Reguengos de Monsaraz:
Utilização do Auditório Municipal
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 48/VJLM/2016, referente a pedido de cedência e
utilização do Auditório Municipal, bem como algum apoio material e logístico, formulado
pela Movireg – Associação de Voluntariado em Movimento de Reguengos de Monsaraz, para
a realização do IV Encontro da Movireg e as III Jornadas da Unidade de Cuidados
Continuados Inácio Coelho Perdigão, no próximo dia 4 de novembro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência e utilização do
Auditório Municipal, bem como o apoio material e logístico possível e necessário, nos
exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado.
Comissão Social de Santo António do Baldio – Feira de Artesanato
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 49/VJLM/2016, referente ao Programa de Apoio a
Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao
Associativismo Cultural, formulado pela Comissão Social de Santo António do Baldio,
atinente à realização da Feira de Artesanato, a ocorrer nos próximos dias 28 a 30 de
outubro, 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.
Queixa-Crime Contra Desconhecidos
Foi presente a Informação n.º 10/JUA/2016, emanada do Gabinete Jurídico e de Auditoria
deste Município, atinente a atos de vandalismo nos equipamentos existentes nas Piscinas
Municipais Victor Martelo.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deduzir queixa-crime contra
desconhecidos junto dos serviços do Ministério Público do Tribunal de Comarca de Évora –
Instância Local de Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos consignados, bem como,
deduzir pedido de indemnização cível, para ressarcimento do Município dos danos
patrimoniais a que os ilícitos criminais deram causa;
Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 8 às Grandes Opções do Plano e
n.º 8 ao Orçamento Municipal do Ano Económico-Financeiro de 2016
Foi presente o Despacho n.º 08/GP/CPA/2016, que determinou a aprovação da Alteração
n.º 8 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 8 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.
Protocolo de Enquadramento de Iniciativas para Remodelação de Focos de Iluminação
Pública no Âmbito da Reserva Turística Dark Sky Alqueva a Celebrar entre o Município
de Reguengos de Monsaraz e a EDP Distribuição – Energia, S.A.
Foi presente a Proposta n.º 95/GP/2016, atinente à aprovação de Protocolo de
Enquadramento de Iniciativas para Remodelação de Focos de Iluminação Pública no âmbito
da Reserva Turística Dark Sky Alqueva a celebrar entre este Município de Reguengos de
Monsaraz e a EDP Distribuição – Energia, S.A..
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de
Enquadramento de Iniciativas para Remodelação de Focos de Iluminação Pública no âmbito
da Reserva Turística Dark Sky Alqueva.
Direito à Ocupação das Lojas N.ºs 24 e 25 do Mercado Municipal
Foi presente a Proposta n.º 17/VP/2016, referente à abertura de procedimento para
atribuição do direito à ocupação das lojas n.ºs 24 e 25 do Mercado Municipal de Reguengos
de Monsaraz.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento
para atribuição do direito à ocupação das lojas n.ºs 24 e 25 do Mercado Municipal de
Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos do respetivo Regulamento, fixar o fim
prioritário da exploração das lojas n.ºs 24 e 25 aos ramos de atividade de talho,
charcutaria e ou loja gourmet, ou em alternativa a qualquer ramo de atividade, desde que
o mesmo não se traduza na venda de produtos ou artigos insalubres, incómodos, perigosos
ou tóxicos, bem assim, determinar que a arrematação do direito à ocupação se realizará
em hasta pública na reunião camarária de 12 de outubro de 2016.
Ação Social Escolar – Auxílios Económicos para o Ano Letivo 2016-2017
Foi presente a Proposta n.º 38/VJLM/2016, atinente aos auxílios económicos para o
corrente ano letivo de 2016-2017.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, para o ano letivo 2016-2017, a
manutenção em € 1,46 o valor máximo a suportar por cada refeição a alunos do pré-escolar
e do 1.º ciclo do ensino básico, ficando isentos do pagamento da refeição os alunos do
Escalão 1 e isentos do pagamento correspondente a 50% (€ 0,73) os alunos do Escalão 2,
bem assim, aprovar, para o ano letivo 2016-2017, a atribuição de subsídios, no âmbito da
Ação Social Escolar, no montante de € 7.891,29, a 150 alunos do Escalão 1 e 50 alunos do
Escalão 2, em manuais e material escolar e € 2.566,72 para outro material didático.
Atribuição do Cartão Social do Munícipe
Foi presente a Proposta n.º 39/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.
Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 29 de setembro de 2016

José Gabriel Calixto
Presidente da Câmara Municipal
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