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EDITAL 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 23 DE NOVEMBRO 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 23 de novembro de 2016, a seguir transcritas: 

 

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 221, de 22/11/2016 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Reunião Extraordinária da Câmara Municipal 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto convocou para uma reunião 

extraordinária desta Câmara Municipal no dia 28 de novembro de 2016, pelas 9 horas. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Convenção Nacional: 40 Anos do Poder Local Democrático  

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

Nacional de Municípios Portugueses irá organizar no dia 10 de dezembro de 2016, no 

Convento São Francisco, em Coimbra, uma Convenção Nacional sobre os 40 anos do Poder 

Local Democrático. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Agência AFT Comunicação Integrada: Visita ao Concelho  

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que no dia 21 de 

novembro de 2016 uma delegação de operadores turísticos oriundos do Brasil, mais 



 
 

 

 

Página 2 de 8 

 

concretamente a Agência AFT Comunicação Integrada visitou este concelho de Reguengos 

de Monsaraz. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Visita à Obra da Ponte do Albardão  

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que no dia 21 de 

novembro de 2016 efetuou uma visita à obra de construção da Ponte do Albardão, a 

convite do diretor de Évora das Infraestruturas de Portugal, S.A., referindo que as mesmas 

estão a avançar a bom ritmo. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Falta de Médicos na Unidade de Saúde Familiar de Reguengos/ Mourão  

O senhor Vereador, Carlos Costa deu conta que, no seguimento do abordado na reunião 

transata atinente à falta de médicos na Unidade de Saúde Familiar de Reguengos/ Mourão, 

está confirmada a vaga de mais um médico para Reguengos de Monsaraz e está em aberto 

a possibilidade de celebrar uma avença por tarefa com outros dois médicos até que a 

referida vaga seja preenchida. 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, referiu que foi abordado com a 

Administração Regional de Saúde do Alentejo a possibilidade do Protocolo celebrado com 

este Município se manter nas especialidades de fisioterapia, nutricionismo e psicologia, 

ficando em aberto a hipótese de alargamento para as especialidades de estomatologia e 

terapia da fala, no âmbito das equipas de cuidados continuados. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Fábricas de Veículos Elétricos e de Baterias  

O senhor Vereador, Aníbal Rosado deu conta que a Tesla Motors, Inc., marca norte-

americana de veículos elétricos e de baterias pretende instalar fábricas em Portugal ou 

Espanha, tendo já vários municípios portugueses manifestado o seu interesse para que as 

mesmas sejam acolhidas no seu território municipal. Tendo em conta que a cobertura 

destas fábricas será em painéis solares e o sol do Alentejo é propício e fundamental ao 

funcionamento destes sistemas, seria de todo o interesse que o nosso Município 

manifestasse junto do Governo a inteira disponibilidade em acolher este novo 
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investimento. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 9 de novembro de 2016 e 

posta à aprovação de todos os membros. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

Hasta Pública Para Alienação de Lotes da Zona Industrial em Reguengos de Monsaraz 

Foi presente o edital onde constam as condições a que estava sujeita a hasta pública 

referente à alienação de lotes na Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz, conforme 

melhor consta no Edital. 

A presente hasta pública ficou deserta. 

 

Relatório de Atividades do Programa Seniores a Mexer 2016 

Foi presente a Informação n.º 04/VP/2016, atinente ao relatório de atividades do Programa 

Seniores a Mexer 2016. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Relatório de Atividades do Gabinete de Apoio ao Consumidor em Reguengos de 

Monsaraz – Ano de 2016 

Foi presente a Informação n.º 04/VCC/2016, atinente ao relatório de atividades do 

Gabinete de Apoio ao Consumidor – ano de 2016. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Sociedade Artística Reguenguense – Secção Academia de Dança e Artes Performativas 

(ADAP): Cedência de Transporte 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 52/VJLM/2016, referente a pedido de cedência de 

transporte para apresentação de dança contemporânea, no próximo dia 17 de dezembro, a 

Rio de Mouro – Sintra, formulado pela Secção Academia de Dança e Artes Performativas da 

Sociedade Artística Reguenguense. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência de transporte, em 
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conformidade com o previsto no respetivo regulamento de transportes, nos termos 

aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense: Utilização do Auditório Municipal 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 53/VJLM/2016, referente a pedido de cedência e 

utilização do Auditório Municipal, formulado pela Sociedade Filarmónica Harmonia 

Reguenguense, para a realização da Audição de Natal do Conservatório Regional do 

Alentejo, no próximo dia 14 de dezembro. 

Apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, 

autorizar a cedência e utilização do Auditório Municipal à Sociedade Filarmónica Harmonia 

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

 

Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz: Utilização do Auditório Municipal  

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 54/VJLM/2016, referente a pedido de cedência e 

utilização do Auditório Municipal, formulado pela Junta de Freguesia de Reguengos de 

Monsaraz, para a exibição de Filme de Natal para alunos do 1.º ciclo, no próximo dia 16 de 

dezembro. 

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

Auditório Municipal, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Centro de Convívio de Barrada – Festa em Honra de Nossa Senhora da Conceição 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 55/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 Convívio da Barrada, atinente à 

realização das Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição, a ocorrer de dia 7 a dia 11 

de dezembro próximo, 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. 

 

Pedido de Ressarcimento de Danos em Viatura de Terceiro 

Foi presente o Parecer Jurídico n.º 14/JUA/2016, atinente a ressarcimento de danos em 

viatura de terceiro – Patrícia Isabel Bairinhas Pinto. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ressarcir a senhora Patrícia Isabel 

Bairinhas Pinto, na importância de € 160,20, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 

Pedido de Ressarcimento de Danos em Viatura de Terceiro 

Foi presente o Parecer Jurídico n.º 15/JUA/2016, atinente a ressarcimento de danos em 

viatura de terceiro – Júlio Manuel Ferreira Tomé. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ressarcir o senhor Júlio Manuel Ferreira 

Tomé, na importância de € 160,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 

Pedido de Indemnização Civil em Processo de Inquérito 

Foi presente a Informação Jurídica n.º 15/JUA/2016, atinente a pedido de indemnização 

civil no âmbito do processo de inquérito n.º 97/16.1T9RMZ, a correr termos nos Serviços do 

Ministério Público, da Instância Local de Reguengos de Monsaraz, do Tribunal da Comarca 

de Évora. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, manifestar e aprovar o propósito de 

deduzir pedido de indemnização civil. 

 

Atribuição de Dominialidade Pública de Circulação de Caminho Rural sito no Concelho 

de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 118/GP/2016, atinente à atribuição de dominialidade pública 

de circulação ao caminho rural denominado por “Caminho do Outeiro”, sito na freguesia de 

Monsaraz, neste concelho de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o reconhecimento e atribuição 

da dominialidade pública de circulação ao caminho rural denominado por “Caminho do 

Outeiro”, situado na freguesia de Monsaraz, neste concelho de Reguengos de Monsaraz, 

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

 

Regulamento do Comércio a Retalho Não Sedentário do Município de Reguengos de 

Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 119/GP/2016, atinente à aprovação do Regulamento do 

Comércio a Retalho Não Sedentário do Município de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento do Comércio a 
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Retalho Não Sedentário do Município de Reguengos de Monsaraz, bem como submeter a 

presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz – Atribuição de Medalha 

de Ouro 

Foi presente a Proposta n.º 120/GP/2016, referente à atribuição da “Medalha de Ouro do 

Município de Reguengos de Monsaraz” à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 

de Reguengos de Monsaraz, à Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva e à Santa Casa 

da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, nos termos do vigente Regulamento das 

Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz e no âmbito das 

comemorações do 12.º aniversário da elevação de Reguengos de Monsaraz à categoria 

administrativa de Cidade. 

No decurso da presente proposta o senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto 

não participou e nem votou na atribuição da distinção honorífica à Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, porquanto é Presidente da Direção 

desta associação. 

O Executivo Municipal deliberou, mediante escrutínio secreto realizado, submeter à 

aprovação da Assembleia Municipal a presente proposta de concessão da “Medalha de Ouro 

do Município de Reguengos de Monsaraz”, nos seguintes termos: 

i) Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz - por 

unanimidade (4 votos a favor); 

ii) Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva - por unanimidade (5 votos a favor); 

iii) Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz - por maioria (4 votos a favor 

e 1 voto contra); 

 

Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz – Atribuição de Medalhas 

de Mérito 

Foi presente a Proposta n.º 121/GP/2016, referente à atribuição de “Medalhas de Mérito 

do Município de Reguengos de Monsaraz” nas áreas de “Mérito Cívico”, “Mérito Cultural”, 

“Mérito Empreendedor” e “Mérito Social”., nos termos do vigente Regulamento das 

Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz e no âmbito das 

comemorações do 12.º aniversário da elevação de Reguengos de Monsaraz à categoria 
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administrativa de Cidade. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, mediante escrutínio secreto realizado, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente proposta de concessão das 

“Medalhas de Mérito do Município de Reguengos de Monsaraz, nos seguintes termos: 

i) Medalha de Mérito Cívico - Núcleo de Reguengos de Monsaraz da Liga dos 

Combatentes; 

ii) Medalha de Mérito Cultural - Jornal “Palavra”; senhor Luis Augusto Martins Pereira da 

Conceição Rocha e Olaria de S. Pedro do Corval; 

iii) Medalha de Mérito Empreendedor - senhor José António Martins Pereira Sousa Uva 

(Herdade de São Lourenço do Barrocal) e senhor Luis Miguel Roques Leitão 

(Alimentring); 

iv) Medalha de Mérito Social - Movireg – Associação do Voluntariado em Movimento de 

Reguengos de Monsaraz e o senhor Rui Manuel Fialho Rosado; 

 

Participação de Jovens “Natal em Reguengos” 

Foi presente a Proposta n.º 44/VJLM/2016, atinente às condições de participação de jovens 

no “Natal em Reguengos”, no âmbito do vigente Regulamento de Ocupação Municipal 

Temporária de Jovens. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, fixar o limite máximo de 4 jovens a 

admitir para o “Natal em Reguengos”, bem como aprovar a atribuição de uma bolsa diária 

para cada jovem admitido no montante pecuniário de € 4,00 por hora, a pagar no final do 

citado evento. 

 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 45/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. 
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Adesão do Município de Reguengos de Monsaraz à Associação Portuguesa de Cidades e 

Vilas de Cerâmica – Estudo de Viabilidade Económico-Financeiro 

Foi presente a Proposta n.º 46/VJLM/2016, atinente à aprovação do estudo de viabilidade 

económico-financeiro da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o estudo de viabilidade 

económico-financeiro da Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica, bem como 

determinar a submissão da presente adesão à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Administração Urbanística 

Processo administrativo n.º 45/2015 – Maria de Lurdes Ramalho Pimenta 

Comunicação prévia de obras de edificação 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Processo administrativo n.º 54/2016 - Catarina de Fátima Queimado Carrilho Lopes 

Licenciamento para obras de alteração já executadas 

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

alteração já executadas, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 62/2016 - Cláudia João Serrano Rocha e Outro 

Licenciamento para obras de edificação – aprovação do projeto de Arquitetura. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura em 

apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 24 de novembro de 2016 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 


