
Acta n.º 9/2011
4 de Maio de 2011

Projecto “Ajuda-me a Sorrir, Mãe”: Agradecimento
Foi presente uma carta de agradecimento remetida pela Embaixatriz de Moçambique em Portugal, Dra. Glória 
Mkaima, referente ao projecto “Ajuda-me a Sorrir, Mãe”.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Ervideira, Sociedade Agrícola, Lda - Ervideira Rali TT: Agradecimento
Foi presente um ofício emanado de Ervideira – Sociedade Agrícola, Lda, agradecendo a colaboração prestada por 
esta autarquia na prova desportiva Ervideira Rali TT.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Requalificação do Jardim Público de S. Pedro do Corval
O Senhor Presidente da Câmara informou que no próximo dia 6 de Maio, será inaugurada a requalificação do Jardim 
Público de S. Pedro do Corval, integrada no certame FIOBAR – Festa Ibérica da Olaria e do Barro.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Rotunda do Oleiro em S. Pedro do Corval
O Senhor Presidente da Câmara informou que no próximo dia 6 de Maio, será inaugurado o monumento ao oleiro, 
em S. Pedro do Corval e integrada no certame FIOBAR – Festa Ibérica da Olaria e do Barro, colocado numa das 
rotundas do circuito turístico que liga Reguengos de Monsaraz à vila medieval de Monsaraz, nos limites de São 
Pedro do Corval.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Granfondo 2011 “Eddy Merckx”
O Senhor Vice-Presidente informou que no próximo dia 8 de Maio a prova de ciclismo “Granfondo 2011 Eddy 
Merckx”, passará por este concelho de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Acumulação de Funções
O Senhor Vice-Presidente informou que foi eleito e passará assumir funções de Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral da Sociedade União Perolivense e da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Perolivas, em ambas 
sem qualquer remuneração.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense – Conservatório Regional do Alto Alentejo: Cedência do Au-
ditório Municipal
Solicita a Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense – Conservatório Regional do Alto Alentejo, a cedência do 
Auditório Municipal para a realização da Audição de final de ano, no próximo dia 16 de Junho.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência do Auditório Municipal, na data e para o 
fim peticionado.
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Voto de Louvor ao Atlético Sport Clube
O Senhor Vereador, Rui Amendoeira propôs um voto de louvor ao Atlético Sport Clube em virtude da sua equipa 
de futebol sénior, que disputou o Campeonato Nacional da 2.ª Divisão – Zona Sul, ter conseguido a permanência 
neste escalão nacional.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um voto de louvor ao Atlético Sport Clube.

Protocolo de Cooperação com a Direcção-Geral de Reinserção Social – Trabalho a Favor da Comunidade
Foi presente a Proposta n.º 41/GP/2011, referente ao Protocolo de Cooperação a outorgar com a Direcção-Geral 
de Reinserção Social no âmbito do Trabalho a Favor da Comunidade.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta em apreço e mandatar o Senhor Presidente 
da Câmara Municipal a outorgar o sobredito Protocolo de Cooperação.

Celebração de Escritura de Compra e Venda do Fogo sito no Bairro 25 de Abril, nº. 2, em S. Pedro do Corval
Foi presente a Proposta n.º 42/GP/2011, referente à alteração da deliberação tomada na reunião camarária de 
23 de Fevereiro, p.p. quanto à alienação do fogo habitacional sito no Bairro 25 de Abril, n.º 2, em S. Pedro do 
Corval.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração da deliberação tomada na reunião cama-
rária de 23 de Fevereiro de 2011, passando a constar a alienação do prédio sito no Bairro 25 de Abril, n.º 2, em 
S. Pedro do Corval, a Anabela da Conceição Lourenço e a Daniel Jorge Ramalho Flores, no estado em que se encontra, 
pelo preço de 29.656,00.

Protocolo de Parceria para a Promoção e Desenvolvimento do Projecto “Selo Alentejo Sustentável”
Foi presente a Proposta n.º 05/VP/2011, referente ao Protocolo de Parceria a outorgar com a ADEA – Associação de 
Desenvolvimento para as Energias Alternativas tendente à promoção e desenvolvimento do projecto “Selo Alentejo 
Sustentável”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta em apreço e mandatar o Senhor Presidente 
da Câmara Municipal.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 82/2010 - Fernando Manuel Fernandes Lourenço
Licenciamento para obras construção de edifício plurifamiliar – Aprovação dos projectos de especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de especialidades em apreço.

Processos administrativos n.º 50/2008, 54/2008, 55/2008, 56/2008 - CHC – Construção Habitação Coopera-
tiva, CRL.
Declaração de Caducidade dos processos administrativos n.º 50/2008, 54/2008, 55/2008, 56/2008 – Comunicação 
Prévia de Obras de Edificação de Moradia.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade dos processos adminis-
trativos em apreço.

Processo administrativo n.º 01/2010 - Noémia Alves Correia
Declaração de Caducidade e Renovação do processo administrativo n.º 01/2010 - Licenciamento de operação de 
loteamento.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade do processo administra-
tivo em apreço, bem como aprovar a renovação do presente processo administrativo.

Acta n.º 10/2011
18 de Maio de 2011

Homenagem “Coreto João Rosado dos Santos – Carriço”: Agradecimento
Foi presente uma missiva de agradecimento remetida pelo senhor António José Santos, um dos filhos de João Ro-
sado dos Santos “Carriço”, cujo nome foi atribuído ao Coreto do Parque da Cidade.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Sinistralidade Rodoviária: Concelho de Reguengos de Monsaraz – Ano de 2010
O Senhor Presidente da Câmara deu conta dos dados da sinistralidade rodoviária registada neste concelho de Reguengos 
de Monsaraz durante o ano de 2010, remetidos pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Concurso Enológico Internacional – X Concurso La Selezione del Sindaco – Torrecuso, Benevento (Itália)
O Senhor Presidente da Câmara deu conta que nos dias 27, 28 e 29 de Maio de 2011, realizar-se-á um concurso 
enológico internacional, denominado “X Concurso La Selezione del Sindaco”, em Torrecuso, Benevento (Itália), 
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que prevê a participação conjunta do produtor, para o qual se inscreveu a CARMIM – Cooperativa Agrícola de 
Reguengos de Monsaraz, CRL, bem assim do respectivo Município, este com inscrição gratuita.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Inauguração da Requalificação do CM 1124 – Ligação entre S. Pedro do Corval e Santo António do Baldio
O Senhor Presidente da Câmara informou que no próximo dia 20 de Maio de 2011, pelas 18 horas, será inaugurada 
a obra de Requalificação do CM 1124 – Ligação entre S. Pedro do Corval e Santo António do Baldio.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Grupo Motard Terra del Rei: II Almoço Convívio
O Senhor Presidente da Câmara deu conta que no próximo dia 4 de Junho de 2011, o Grupo Motard Terra del Rei, 
de Reguengos de Monsaraz organizará o seu II Almoço Convívio, com concentração dos participantes na Praça da 
Liberdade e visita ao Centro Náutico de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz – Lar Nossa Senhora de Fátima: Utilização das Piscinas 
Municipais
Solicita a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz – Lar Nossa Senhora de Fátima, atinente a entrada 
gratuita das crianças e jovens acolhidas na valência daquela instituição nas Piscinas Municipais Descobertas du-
rante a época balnear.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a petição ora formulada.

Secretariado Diocesano do Ensino Religioso Escolar – XX Encontro de Alunos e Professores de Educação Moral 
e Religiosa Católica
Foi presente um ofício do Secretariado Diocesano do Ensino Religioso Escolar agradecendo a colaboração prestada 
por esta autarquia aquando do XX Encontro de Alunos e Professores de Educação Moral e Religiosa Católica, ocorrido 
nesta cidade de Reguengos de Monsaraz no dia 3 de Maio de 2011.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Festas a Santo António 2011 – Atribuição de Lugares para Divertimentos e para Venda de Produtos Diversos
Foram presentes as regras a que devem obedecer a atribuição dos lugares de divertimentos e a venda de produtos 
diversos durante o decurso das Festas a Santo António 2011.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as regras para atribuição de lugares de divertimento 
e para venda de produtos diversos nas Festas a Santo António 2011, bem assim aprovar a constituição da Comissão 
proposta para condução de todos os procedimentos, constituída pelo Técnico Superior, João Paulo Passinhas Batista, 
pelo Chefe de Gabinete da Presidência, João Manuel Paias Gaspar e pela Coordenadora Técnica, Maria Beatriz Lopes 
da Silva.

Encontro “Urban Sketchers Portugal”
O Senhor Vereador, Rui Amendoeira suscitou que a Urban Sketchers Portugal, que é um colectivo de autores por-
tugueses que desenham em diários gráficos as cidades onde vivem e os sítios por onde passam, entre outros, e 
da qual um dos principais dinamizadores é o nosso conterrâneo Luís Ança, pretende organizar um encontro em 
Monsaraz, em data a designar; pelo que, assim sendo, pretendiam saber da possibilidade de tal iniciativa se con-
cretizar naquela medieval vila.
O Senhor Presidente da Câmara referiu que é com agrado que este Município recebe este tipo de iniciativas.

Oferta Pública para Cedência e Exploração do Centro Hípico Municipal de Reguengos de Monsaraz: Relatório 
Final
Foi presente o Relatório Final e os demais documentos que compõem o processo da oferta pública para cedência 
e exploração do Centro Hípico Municipal de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar à Sociedade Agro-Pecuária Nobre Palma, Lda. a 
cedência e exploração do Centro Hípico Municipal de Reguengos de Monsaraz, com a renda mensal de € 751,00 e 
com a duração de 1 ano, podendo ser renovado automaticamente por iguais e sucessivos períodos.

Concurso Público da Empreitada de “Requalificação do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz”: 
Relatório Final
Foi presente o Relatório Final, e os demais documentos que compõem o processo do Concurso Público da 
empreitada de “Requalificação do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar à firma Algomape – Sociedade de Construções Civis 
e Industriais, Lda., a empreitada de “Requalificação do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz”, pela im-
portância de € 533.291,04, acrescida de IVA à taxa legal em vigor e com o prazo de execução de 270 dias.
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Processo Disciplinar n.º 01/GJ-NG/2010: Relatório Final
Foi presente o Relatório Final do Processo Disciplinar n.º 01/GJ-NG/2010, instaurado ao trabalhador desta autar-
quia, Joaquim Antunes dos Santos.
O Executivo Municipal, mediante escrutínio secreto realizado – na medida em que estão aqui envolvidos a aprecia-
ção de comportamentos e de qualidades de um funcionário – deliberou, por unanimidade, determinar a aplicação 
ao trabalhador arguido, Joaquim Antunes dos Santos, a pena de multa correspondente a três remunerações base 
diárias, ou seja € 96,96, com suspensão da mesma pelo período de seis meses.

Renovação do Contrato de Manutenção Preventiva de Equipamentos de Climatização do Auditório Municipal
Foi presente a Proposta n.º 43/GP/2011, referente à renovação do contrato de manutenção preventiva de equi-
pamentos de climatização do Auditório Municipal outorgado com a firma Gravimétrica – Projectos e Instalações 
Térmicas, Lda, aprovado em deliberação camarária de 11 de Fevereiro de 2009.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do contrato de manutenção preventiva de 
equipamentos de climatização do Auditório Municipal outorgado com a firma Gravimétrica – Projectos e Instalações 
Térmicas, Lda, com a anuidade de 2011 no valor de 1.825,20, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Processo de Candidatura n.º 1/GAD/2009 ao FAME de Reguengos de Monsaraz – Ratificação do Contrato de 
Abertura de Crédito
Foi presente a Proposta n.º 44/GP/2011, referente à ratificação do contrato de abertura de crédito da candidatura 
n.º 1/GAD/2009 ao FAME – Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, celebrado em 3 de Dezembro de 2010, 
entre este Município de Reguengos de Monsaraz, o Banco Espírito Santo e a empresa Hambuá – Restaurante Self 
Service, Lda..
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o contrato de abertura de crédito da 
candidatura n.º 1/GAD/2009 ao FAME – Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, celebrado entre este 
Município de Reguengos de Monsaraz, o Banco Espírito Santo e a empresa Hambuá – Restaurante Self Service, 
Lda., bem como, autorizar o Banco Espírito Santo a debitar na sua conta à ordem n.º 0004 5187 3240 o montante 
de € 6.250,00, correspondente ao subsídio reembolsável deste Município de Reguengos de Monsaraz à empresa 
Hambuá – Restaurante Self Service, Lda..

Alienação da Fracção Autónoma designada pela Letra B do Prédio Urbano sito na Rua de Mourão, n.º 30-A, em 
Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 45/GP/2011, referente à alienação da fracção autónoma designada pela letra B do 
prédio urbano sito na Rua de Mourão, n.º 30-A, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a alienação da fracção autónoma designada pela letra B do prédio urbano sito na Rua de Mourão, 
n.º 30-A, em Reguengos de Monsaraz, com o preço base de € 22.160,00;
b) Aprovar a minuta do Edital onde constam as condições gerais da citada alienação;
c) Nomear a respectiva Comissão que conduzirá o vertente procedimento de alienação do prédio urbano em 
apreço, constituída por:

i) José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal;
ii) João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete da Presidência;
iii) Nelson Fernando Nunes Galvão, Técnico Superior (Jurista);
e como suplentes:
iv) Maria Beatriz Lopes Silva, Coordenadora Técnica;
v) Maria da Graça Batista Charrua Murteira, Coordenadora Técnica.

Alienação da Fracção Autónoma designada pela Letra C do Prédio Urbano sito na Rua de Mourão, n.º 30-C, em 
Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 46/GP/2011, referente à alienação da fracção autónoma designada pela letra C do 
prédio urbano sito na Rua de Mourão, n.º 30-C, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a alienação da fracção autónoma designada pela letra C do prédio urbano sito na Rua de Mourão, 
n.º 30-C, em Reguengos de Monsaraz, com o preço base de € 26.672,00;
b) Aprovar a minuta do Edital onde constam as condições gerais da citada alienação;
c) Nomear a respectiva Comissão que conduzirá o vertente procedimento de alienação do prédio urbano em 
apreço, constituída por:

i) José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal;
ii) João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete da Presidência;
iii) Nelson Fernando Nunes Galvão, Técnico Superior (Jurista);
e como suplentes:
iv) Maria Beatriz Lopes Silva, Coordenadora Técnica;
v) Maria da Graça Batista Charrua Murteira, Coordenadora Técnica. 
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Biografia da Paisagem – Aquisição de Sinalética e Mobiliário: Anulação de Concurso Público
Foi presente a Proposta n.º 47/GP/2011, referente à anulação do Concurso Público de “Aquisição de Sinalética e 
de Mobiliário” a integrar no projecto Biografia da Paisagem.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a anulação do Concurso Público de “Aquisição de 
Sinalética e de Mobiliário” para o projecto Biografia da Paisagem.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 82/2009   Carapetal – Empreendimentos Turísticos, Lda.
Licenciamento de obras de construção de edifício destinado a Casas de Campo – Aditamento ao projecto de Ar-
quitectura.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar a aprovação do aditamento ao projecto de 
arquitectura em apreço.

Acta n.º 11/2011
1 de Junho de 2011

Programa “Peso Pesado”: Filmagens no Castelo de Monsaraz
Foi presente uma missiva da produtora de programas FremantleMedia Portugal, S.A., solicitando autorização para 
que no dia 13 de Junho de 2011 possam ser gravadas cenas de um assalto ao Castelo de Monsaraz protagonizado 
pelos concorrentes do programa de televisão “Peso Pesado”, a ser exibido na estação televisiva SIC.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar as sobreditas gravações no Castelo de Monsaraz na 
data referida.

Recuperação da Torre do Relógio em Monsaraz: Informação da Direcção Regional de Cultura do Alentejo
Foi presente um ofício da Direcção Regional de Cultura do Alentejo contendo informação atinente ao documento 
elaborado pela ADIM – Associação de Defesa dos Interesses de Monsaraz sobre o projecto técnico e as obras de 
Recuperação da Torre do Relógio em Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Associação Nacional de Municípios Portugueses: IMI – Interlocutores Municipais
Foi presente um ofício da Associação Nacional de Municípios Portugueses informando que, no âmbito do disposto 
no Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, compete à Comissão Nacional de Avaliação de Prédios Urbanos 
(CNAPU), propor trienalmente o Zonamento em cada Município, pelo que, com base no protocolo estabelecido 
entre o Ministério das Finanças e aquela Associação Nacional de Municípios Portugueses e no âmbito da reforma da 
tributação sobre o património, cabe a cada Município deliberar sobre a nomeação de um técnico com habilitações 
adequadas, para servir de interlocutor junto dos serviços locais da Direcção-Geral dos Impostos e os coadjuvar, 
nomeadamente na fixação do aludido Zonamento de cada um deles.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, nomear o Técnico Superior, Eng.º João Zacarias Gonçalves.

Protocolo de Cooperação com a Direcção-Geral de Reinserção Social – Trabalho a Favor da Comunidade: 
Agradecimento
Foi presente uma missiva oriunda da Direcção-Geral de Reinserção Social manifestando agradecimento a esta au-
tarquia atinente à aceitação e outorga do Protocolo de Cooperação no âmbito do Trabalho a Favor da Comunidade, 
que foi devidamente aprovado em reunião camarária de 4 de Maio, p.p.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Delegação de Évora do Centro de Desporto Cultura e Recreio do Pessoal dos CTT: Cedência do Pavilhão 
Gimnodesportivo
Solicita a Delegação de Évora do Centro de Desporto Cultura e Recreio do Pessoal dos CTT, autorização para utiliza-
ção do Pavilhão Gimnodesportivo, para a realização de Encontro Nacional de Voleibol e Andebol, destinado a cerca 
de 140 atletas amadores, todos trabalhadores dos CTT e seus familiares, nos próximos dias 22 e 23 de Outubro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência de utilização do Pavilhão Gimnodesportivo, 
nas datas e para o fim peticionado.

CORAL – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz: Cedência de Instalações
Solicita a CORAL – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz autorização para utilização 
de uma loja das Piscinas Municipais Victor Martelo, que se encontra actualmente vaga, tendente ao necessário 
apoio logístico para a sua actividade, nomeadamente aquando da vigilância ao meio aquático naquelas instalações 
desportivas e de recreio.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização de uma loja das Piscinas Municipais 
Victor Martelo, para o fim ora peticionado.
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Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Cedência do Auditório Municipal
Solicita a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, a cedência do Auditório Municipal para a festa de 
final do ano lectivo do A.T.L., no próximo dia 28 de Junho.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência do Auditório Municipal, na data e para o 
fim peticionado.

Sociedade Artística Reguenguense: Cedência do Auditório Municipal
Solicita a Sociedade Artística Reguenguense, a cedência do Auditório Municipal para a realização de um espectáculo 
de dança e um concerto, no próximo dia 2 de Julho.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência do Auditório Municipal, na data e para o 
fim peticionado, com a ressalva de que o técnico de som será o do próprio Município.

Festas de Santo António 2011
Foi presente o Programa das Festas de Santo António 2011 que decorrerá entre os dias 9 a 13 de Junho, em 
Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Arquivamento de Processos de Inquérito – Serviços do Ministério Público de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Informação n.º 01/JUA-MS/2011, emanada da unidade orgânica Jurídica e de Auditoria deste Mu-
nicípio, atinente ao arquivamento dos processos de inquérito n.ºs 35/11.8GBRMZ, 36/11.6GBRMZ e 26/11.9GBRMZ, 
com despachos proferidos pelos Serviços do Ministério Público de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Concurso para Exploração do Bar/Restaurante e Esplanada do Parque da Cidade de Reguengos de Monsaraz: 
Relatório Final
Foi presente o Relatório Final e dos demais documentos que compõem o processo do concurso para exploração do 
Bar/Restaurante e Esplanada do Parque da Cidade de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a António Miguel Fialho Cuco a exploração do Bar/
Restaurante e Esplanada do Parque da Cidade de Reguengos de Monsaraz, com a renda mensal de € 310,00, pelo 
prazo de 3 anos, podendo ser renovado automaticamente por iguais e sucessivos períodos.

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 3 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 3 do 
Orçamento Municipal do Ano Económico-Financeiro de 2011
Foi presente o Despacho n.º 03/GP/CPA/2011, que determinou a aprovação da Alteração n.º 3 às Grandes Opções 
do Plano e Alteração n.º 3 ao Orçamento Municipal do corrente ano económico-financeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar os sobreditos documentos previsionais.

Empreitada de “Ampliação e Beneficiação da EB1 de Reguengos de Monsaraz” – Trabalhos a Mais
Foi presente a Proposta n.º 55/GP/2011, referente à realização de trabalhos a mais na empreitada de “Ampliação 
e Beneficiação da EB1 de Reguengos de Monsaraz”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a execução de trabalhos a mais da empreitada de 
“Ampliação e Beneficiação da EB1 de Reguengos de Monsaraz”, no montante pecuniário de € 35.642,30.

Designação de Membro Suplente do Município na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de 
Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 48/GP/2011, referente à designação de membro suplente deste Município de Reguen-
gos de Monsaraz na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, designar a Senhora Vereadora, Joaquina Maria Patacho Con-
chinha Lopes Margalha, como membro suplente deste Município de Reguengos de Monsaraz na Comissão de Pro-
tecção de Crianças e Jovens do Concelho de Reguengos de Monsaraz, nas faltas e impedimentos do membro 
efectivo.

Afectação ao Domínio Público Municipal de uma parte a Destacar de Prédio Urbano com a área de 12 m2, 
destinada ao Alargamento da Rua Dr. Francisco Salles Fernandes Gião, em Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 49/GP/2011, atinente à afectação ao domínio público municipal de uma parte a 
destacar de prédio urbano com a área de 12 m2, destinada ao alargamento da Rua Dr. Francisco Salles Fernandes 
Gião.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a afectação da sobredita parte a destacar de prédio 
urbano ao domínio público municipal, nas condições expressas e destinada ao alargamento da Rua Dr. Francisco 
Salles Fernandes Gião, em Reguengos de Monsaraz, bem como, submeter a presente deliberação à aprovação da 
Assembleia Municipal.
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Exploração do Bar/Restaurante do Centro Náutico de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 50/GP/2011, referente à exploração do Bar/Restaurante do Centro Náutico de Mon-
saraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato de Concessão do Uso Privativo 
do Domínio Público Municipal.

Aceitação da Doação de Uma Parcela de Terreno com a área de 950 m2 destinada à Construção de um Lar de 
Idosos e Centro de Dia em Perolivas
Foi presente a Proposta n.º 51/GP/2011, atinente à aceitação da doação de uma parcela de terreno com a área de 
950 m2 destinada à construção de um Lar de Idosos e Centro de Dia em Perolivas.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação a efectuar por Catarina Marques e Matilde 
Marques Lopes Rosado de uma parcela de terreno com a área de 950 m2 a destacar do prédio denominado “Her-
dade das Perolivas”, destinada à construção de um Lar de Idosos e Centro de Dia pela Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Perolivas.

Arrendamento de Parte de Prédio Urbano sito na Rua João de Deus, n.º 31, em Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 52/GP/2011, atinente ao arrendamento de parte do prédio urbano sito na Rua João de 
Deus, n.º 31, em Reguengos de Monsaraz, propriedade da senhora Maria D’Aires Esquetim Medinas Ramalho e do 
senhor Domingos Tomé Barreto, para a residência permanente da senhora Josefa Rosa Caeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de contrato de arrendamento de parte do 
prédio sito na Rua João de Deus, n.º 31, em Reguengos de Monsaraz, com a senhora Maria D’Aires Esquetim Medinas 
Ramalho e o senhor Domingos Tomé Barreto, por duração indeterminada, para a residência permanente da senhora 
Josefa Rosa Caeiro, com a renda mensal de € 250,00.

Actos de Vandalismo no Jardim do Palácio da Justiça, em Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 53/GP/2011, referente a actos de vandalismo praticados no jardim do Palácio da 
Justiça, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a dedução da competente queixa-crime contra 
desconhecidos nos serviços do Ministério Público junto ao tribunal Judicial de Reguengos de Monsaraz, bem 
como, aprovar a dedução do competente pedido de indemnização cível, no montante de € 185,00 para ressarci-
mento pelos danos patrimoniais a que os ilícitos criminais deram causa.

Criação do Serviço Emissor de Guias de Receita do Balcão Único
Foi presente a Proposta n.º 54/GP/2011, referente à criação do serviço emissor de guias de receita do Balcão 
Único deste Município.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a criação do serviço emissor de guias de receita do 
Balcão Único.

Projecto de Alteração ao Regulamento dos Serviços da Componente de Apoio à Família nos Estabelecimentos 
de Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 09/VJLM/2011, referente ao projecto de alteração ao Regulamento dos Serviços da 
Componente de Apoio à Família nos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Município de 
Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de alteração do Regulamento dos Serviços 
da Componente de Apoio à Família nos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Município de 
Reguengos de Monsaraz, bem como, determinar a submissão do projecto de alteração ao Regulamento em apreço 
a discussão pública, atento ao princípio da participação dos interessados nas decisões que lhe dizem respeito, nos 
termos do disposto nos artigos 117.º e 118.º do Código do Procedimento Administrativo.

Plano de Actividades do Programa “Férias Divertidas 2011”
Foi presente a Proposta n.º 10/VJLM/2011, referente à aprovação do Plano de Actividades do Programa “Férias 
Divertidas 2011”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Actividades do Programa “Férias Divertidas 
2011”.

Componente de Apoio à Família – Ano Lectivo 2011/2012
Foi presente a Proposta n.º 11/VJLM/2011, referente à comparticipação nos custos dos serviços da componente de 
apoio à família nos termos do Regulamento de Funcionamento dos Serviços da Componente de Apoio à Família nos 
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Mapa de Comparticipações nas várias Componentes 
de Apoio à Família para o ano lectivo 2011/2012.
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Festas de Santo António 2011 – Preço dos Bilhetes de Entrada 
Foi presente a Proposta n.º 12/VJLM/2011, referente ao preço dos bilhetes de entrada nas Festas de Santo António 
2011.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a tabela de preços proposta para os vários dias das Festas 
de Santo António 2011, aprovar a proposta de um bilhete único, no valor pecuniário de € 5,00 por pessoa, com acesso 
a qualquer espectáculo das referidas festas populares e que os preços de entrada sejam apenas aplicáveis a maiores 
de 12 anos.

Protocolo de Cooperação entre a Fundação Alentejo e o Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 13/VJLM/2011, referente a Protocolo de Cooperação a outorgar entre a Fundação 
Alentejo e este Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação a outorgar entre 
a Fundação Alentejo e este Município de Reguengos de Monsaraz.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 72/2008 - Maria do Rosário Quintas Carrilho
Licenciamento para obras já executadas para alteração de moradia – Aprovação do projecto de alterações à Ar-
quitectura.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao projecto de arquitectura em apreço, 
nos exactos termos consignados.

Processo administrativo n.º 12/2011 - Miguel António Guerreiro Escária
Licenciamento para obras de construção de moradia – Aprovação dos projectos de especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de especialidade em apreço, nos exactos 
termos consignados.

Acta n.º 12/2011
15 de Junho de 2011

Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz: Almoço/Convívio de Seniores – Cedência do Pavilhão Multiu-
sos
Solicita a Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz, a cedência de utilização do Pavilhão Multiusos para a 
realização do Almoço/Convívio de Seniores daquela Freguesia, no próximo dia 5 de Outubro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência de utilização do Pavilhão Multiusos, na 
data e para o fim peticionado.

Centro de Tropas Comandos: 117.º Curso de Comandos
Foi presente um ofício do Centro de Tropas Comandos dando conhecimento que irá realizar, de 21 a 25 de Junho, 
p.p., o 117.º Curso de Comandos nos terrenos públicos da área da Barragem do Alqueva, cujo exercício militar 
incluirá a operação de botes e operações com helicópteros, envolvendo um efectivo estimado em 50 militares.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Assembleia de Deus – Igreja Evangélica de Reguengos de Monsaraz: Cedência de Transporte
Solicita a Assembleia de Deus – Igreja Evangélica de Reguengos de Monsaraz a cedência de transporte (autocarro) 
para um Passeio Convívio da Igreja a Alter do Chão, no próximo dia 23 de Junho.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência de transporte, com os respectivos custos 
inerentes ao mesmo, na data e para o fim ora peticionado.

Casa de Pessoal da Estradas de Portugal – Delegação Regional de Évora: Concurso de Pesca Desportiva
Solicita a Casa de Pessoal da Estradas de Portugal – Delegação Regional de Évora a oferta de troféu para o 22.º 
Concurso de Pesca Desportiva, a realizar no próximo dia 2 de Julho, na Barragem do Alqueva.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, oferecer um troféu à Casa de Pessoal da Estradas de Portugal 
– Delegação Regional de Évora, para o fim ora peticionado.

Clube do Pessoal da Electricidade de Portugal – Delegação de Évora: Convívio Piscatório
Solicita o Clube do Pessoal da Electricidade de Portugal – Delegação de Évora a oferta de troféu para um Convívio 
Piscatório, a realizar no próximo dia 18 de Junho, na Barragem do Divor.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, oferecer um troféu ao Clube do Pessoal da Electricidade de 
Portugal – Delegação de Évora, para o fim ora peticionado.

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Utilização da Piscinas Municipais Victor Martelo
Solicita a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, a utilização das Piscinas Municipais Victor Mar-
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telo pelas crianças das respostas sociais da Creche e Jardim de Infância e do ATL – Actividades de Tempos Livres, 
durante a época balnear.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo, 
durante a época balnear, nas datas e condições peticionadas.

Associação Humanitária – Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz: Utilização das Piscinas Municipais 
Victor Martelo
Solicita a Associação Humanitária – Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, a utilização das Piscinas 
Municipais Victor Martelo pelos elementos do seu Corpo de Bombeiros, durante a época balnear.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo, 
durante a época balnear.

Clube de Futebol de Estremoz – Secção de Natação: Cedência das Piscinas Municipais Victor Martelo
Solicita a Secção de Natação do Clube de Futebol de Estremoz, a cedência de utilização das Piscinas Municipais 
Victor Martelo, com uma ou duas pistas, para treinar os seus nadadores, com vista à preparação dos Campeonatos 
Regionais e Nacionais, no próximo dia 18 de Junho, com pagamento da respectiva entrada de cada elemento e 
ainda todas as terças-feiras, desde o dia 21 de Junho até ao dia 2 de Agosto, entre as 9,30 e as 11,00 horas.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência de utilização das Piscinas Municipais Victor 
Martelo, nas datas e nas condições ora peticionadas.

Confraria Amigos 4 L
Solicita a Confraria Amigos 4L, apoio diverso para a realização do evento de passeio e desfile de veículos 4 L a 
ocorrer nos próximos dias 13, 14 e 15 de Agosto.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do evento em apreço, disponibilizando o 
jardim junto ao Pavilhão Gimnodesportivo, para montagem das tendas de pernoita dos participantes.

Atlético Sport Clube – Secção de Modelismo: Cedência do Pavilhão Gimnodesportivo
Solicita a Secção de Modelismo do Atlético Sport Clube, a cedência de utilização do Pavilhão Gimnodesportivo, 
para a realização de um jogo de futsal, no próximo dia 25 de Junho.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência de utilização do Pavilhão Gimnodesportivo, 
na data e para o fim ora peticionada.

Festas de Santo António 2011 
A Senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta de como decorreu toda a programação das Festas de Santo 
António 2011, cujo resultado final foi francamente positivo; frisou, que foi efectuado um esforço de contenção nas 
despesas, nomeadamente, entre outras, no fogo-de-artifício, nas decorações e nos artistas.
Realçou, porém, que a maioria do investimento com a realização destas Festas de Santo António 2011 irá ser 
comparticipado por fundos comunitários, no âmbito de candidatura formalizada para o efeito.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Protocolo Municipal: Envio de Convites
O Senhor Vereador, Rui Amendoeira suscitou que o Protocolo Municipal deva ser devidamente revisto e actualizado, 
porquanto continuam a ser enviados convites para os vários eventos que o Município organiza a personalidades que 
já não ocupam os respectivos cargos naquelas entidades, concretamente referente à área de Educação.
Respondeu, o Senhor Presidente da Câmara, José Calixto, referindo que o Protocolo Municipal irá ser revisto, 
validado e devidamente compilado, bem como inserido em pasta partilhada para que os respectivos serviços de 
organização de eventos e outros lhe possam ter acesso e utilização uniforme.

Ratificação do Despacho N.º 20/GAP/AOP/2011 – Prorrogação do Prazo de Entrega de Documentos da Empreitada 
de “Requalificação do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz”
Foi presente o Despacho n.º 20/GAP/AOP/2011, atinente à prorrogação do prazo de entrega de documentos da 
empreitada de “Requalificação do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o despacho ora prolatado.

Normas de Funcionamento e Registo no Sistema de Controlo Biométrico do Dever de Assiduidade e Pontuali-
dade do Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Informação n.º 03/GP/2011, atinente às Normas de Funcionamento e Registo no Sistema de Controlo 
Biométrico do Dever de Assiduidade e Pontualidade do Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Alienação da Fracção Autónoma Designada pela Letra B do Prédio sito na Rua de Mourão, N.º 30-A, em Reguen-
gos de Monsaraz: Relatório Final
Foi presente o Relatório Final e os demais documentos que compõem o processo de concurso para alienação da 
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fracção autónoma designada pela letra B do prédio sito na Rua de Mourão, n.º 30-A, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, alienar a fracção autónoma designada pela letra B do prédio 
sito na Rua de Mourão, n.º 30-A, em Reguengos de Monsaraz, ao senhor Carlos Manuel Alves Soeiro, pela importân-
cia de € 22.500,00.

Alienação da Fracção Autónoma Designada pela Letra C do Prédio sito na Rua de Mourão, N.º 30-C, em Reguen-
gos de Monsaraz: Relatório Final
Foi presente o Relatório Final e os demais documentos que compõem o processo de concurso para alienação da 
fracção autónoma designada pela letra C do prédio sito na Rua de Mourão, n.º 30-C, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, alienar a fracção autónoma designada pela letra C do prédio 
sito na Rua de Mourão, n.º 30-C, em Reguengos de Monsaraz, à senhora Carmen Isabel Fialho Caeiro Alves, pela 
importância de € 26.700,00.

Alteração à Licença de Loteamento N.º 1/92 – Francisco Jorge Marat Moreira e Francisco Luís da Rocha Moreira
Foi presente a Proposta n.º 56/GP/2011, referente à alteração à licença de loteamento n.º 1/92, passada em nome 
de Francisco Jorge Marat Moreira e Francisco Luís da Rocha Moreira.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o início dos trabalhos de alteração da licença de lotea-
mento titulada pelo alvará n.º 1/92, com a notificação de todos os proprietários dos lotes constantes do mesmo, 
para se aferir da sua não oposição à alteração pretendida.

Candidatura “Empréstimo – Quadro” ao Banco Europeu de Investimento de Projectos Co-Financiados pelo 
FEDER: Pedido de Excepção ao Endividamento
Foi presente a Proposta n.º 57/GP/2011, referente ao pedido de excepção ao endividamento no âmbito das candi-
daturas Empréstimo – Quadro (EQ) ao Banco Europeu de Investimento de projectos co-financiados pelo FEDER.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de excepção de endividamento no montante 
de € 954.407,95, submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal, bem como, aprovar as 
candidaturas de Empréstimo – Quadro (EQ) ao Banco Europeu de Investimento dos descritos projectos co-financia-
dos pelo FEDER.

Minuta do Contrato da Empreitada de “Requalificação do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz”
Foi presente a Proposta n.º 58/GP/2011, atinente à aprovação da minuta do contrato da empreitada de “Requalifi-
cação do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz” a outorgar entre este Município de Reguengos de Monsaraz 
e a sociedade por quotas ALGOMAPE – Sociedade de Construções Civis e Industriais, Lda., em ordem ao preceituado 
no n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato da empreitada de “Requalifica-
ção do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz.

Plano Operacional Municipal
Foi presente a Proposta n.º 06/VP/2011, referente à aprovação do Plano Operacional Municipal para o corrente 
ano de 2011.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano Operacional Municipal para o ano de 2011, bem 
como, submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal;

Candidatura ao Programa “Voluntariado Jovem para as Florestas”
Foi presente a Proposta n.º 07/VP/2011, atinente à aprovação da candidatura ao Programa “Voluntariado Jovem 
para as Florestas”, que visa a preservação dos recursos florestais e ecossistemas com aqueles relacionados, através 
da sensibilização das populações em geral, bem como a prevenção contra os incêndios florestais e à monitorização 
e reflorestação de áreas ardidas.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a formalização da candidatura ao Programa “Volun-
tariado Jovem para as Florestas”.

Concurso Público da “Empreitada de “Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz”: Relatório Final
Foi presente o Relatório Final, e os demais documentos que compõem o processo do Concurso Público da empreitada 
de “Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz”, em ordem ao preceituado no artigo 148.º do Código dos Con-
tratos Públicos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar à firma Poligreen Engenharia, S.A., a empreitada de 
“Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz”, pela importância de € 730.000,79, acrescida de IVA à taxa legal 
em vigor e com o prazo de execução de 365 dias.

Normas de Participação na EXPOREG 2011
Foi presente a Proposta n.º 08/VP/2011, atinente à aprovação das Normas de Participação na Exporeg 2011.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as normas de participação e funcionamento da Exporeg 
2011.
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Participação de Jovens na EXPOREG 2011
Foi presente a Proposta n.º 09/VP/2011, atinente às condições de participação de jovens na Exporeg 2011, no 
âmbito do vigente Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, fixar o limite máximo de 60 jovens a admitir para a Exporeg 
2011, 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, bem como dos demais termos propostos.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 02/2010 - Marieta Varela Morais Janes Letras da Luz
Pedido de Informação Prévia para obras de construção de “Monte Alentejano” – Proposta de indeferimento.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de informação prévia em apreço, nos 
exactos termos consignados.

Processo administrativo n.º 04/2011 - Jaime Godinho Ferro
Pedido de Informação Prévia para obras de alteração de construção agrícola a adega para produção, engarrafa-
mento e armazenamento de vinho.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de informação prévia em apreço, no cumpri-
mento dos exactos termos consignados.

Acta n.º 13/2011
29 de Junho de 2011

Candidatura do projecto “eGOVAC 2010 – Modernização Administrativa”
Foi presente o Acordo de Parceria a outorgar entre esta autarquia e a CIMAC – Comunidade Intermunicipal do 
Alentejo Central tendente ao desenvolvimento do projecto “eGOVAC 2010 – Modernização Administrativa”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a outorga do sobredito Acordo de Parceria.

Participação do Município de Reguengos de Monsaraz no XIX Congresso da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses
O Senhor Presidente da Câmara, informou que se realizará no próximo dia 9 de Julho de 2011, o XIX Congresso da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, no Pavilhão Multidesportos, em Coimbra, estando este Município 
representado, por si próprio e em representação das Juntas de Freguesia do Concelho, o Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz, António José Bico Medinas.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Ginástica e Trampolins: XXIV GIMNOSAR e XX REGTRAMP
Solicita a Secção de Ginástica e Trampolins da Sociedade Artística Reguenguense diverso apoio logístico para a XXIV 
GIMNOSAR e a XX REGTRAMP, a realizar nos próximos dias 9 e 10 de Julho.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio logístico peticionado.

Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Ginástica e Trampolins: Utilização das Piscinas Municipais Victor 
Martelo e do Campo de Futebol Municipal
Solicita a Secção de Ginástica e Trampolins da Sociedade Artística Reguenguense autorização de utilização das 
Piscinas Municipais Victor Martelo e do Campo de Jogos Municipal para realização de treinos dos seus atletas nos 
meses de Julho, Agosto e Setembro de 2011.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo e 
o Campo de Jogos Municipal, nas datas e para o fim peticionado.

Curso de Formação de Sargentos da Guarda Nacional Republicana 2003/2005: Utilização das Piscinas Munici-
pais Victor Martelo
Solicita o Sargento da Guarda Nacional Republicana, Sérgio Manuel Fialho Rolo, a desempenhar a função de Chefe 
do Núcleo de Investigação Criminal no Destacamento da GNR em Reguengos de Monsaraz, a entrada gratuita nas 
Piscinas Municipais Victor Martelo na tarde do dia 2 de Julho, para cerca de vinte pessoas, no âmbito do convívio 
que os membros integrantes da turma A do 26.º Curso de Formação de Sargentos, que realizam anualmente, e que 
este ano ocorre nesta cidade de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo, 
na data e para o fim peticionado.

Arraial da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva
Solicita a Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, autorização e apoio para a realização de arraial a realizar 
no dia 1 de Julho de 2011, junto à sua sede, no Largo da República, em Reguengos de Monsaraz, nomeadamente 
com a vedação ao trânsito do citado local, bem como a cedência das grades para o efeito e ainda de aparelhagem 
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sonora.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a realização do sobredito arraial e ceder as grades 
e a aparelhagem sonora.

CORAL – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz: Prorrogação dos Treinos de Mini Pólo 
Aquático
Solicita a CORAL – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz, a prorrogação do prazo para os 
treinos de mini pólo aquático até ao dia 29 de Julho de 2011, a ocorrerem nas Piscinas Municipais Victor Martelo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo, 
até ao próximo dia 29 de Julho de 2011, para os treinos de mini pólo aquático.

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Utilização da Piscinas Municipais Victor Martelo
Solicita a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, a utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo 
pelos utentes da resposta social de Apoio à Deficiência, nos meses de Julho e Agosto de 2011, entre as 10 e as 12 
horas.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo, 
nas datas e condições peticionadas.

Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores: “II Campeonato Nacional de Nadadores Salvadores Juniores” 
e “Dia Nacional do Nadador Salvador Júnior”
Foi presente um ofício da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, atinente à disponibilidade deste Mu-
nicípio em acolher no próximo dia 10 de Setembro, nas Piscinas Municipais Victor Martelo, a realização de dois 
eventos de grande relevância ao nível do Salvamento Aquático Desportivo, como seja o “II Campeonato Nacional 
de Nadadores Salvadores Juniores” e o “Dia Nacional do Nadador Salvador Júnior”, cujo apoio se consubstanciaria, 
além da cedência de utilização das piscinas, na oferta das medalhas e dos troféus aos atletas, bem como de outro 
de carácter logístico, como cadeiras, mesas, guarda-sóis e sistema de som.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a realização dos sobreditos eventos, desde que a 
Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores os possa antecipar para o dia 3 de Setembro de 2011.

Postal Cultural: Julho de 2011
Foi presente o Postal Cultural referente ao mês de Julho de 2011.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Projecto “Agenda 21 Local”: Acções
A Senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conhecimento das acções desenvolvidas no âmbito do projecto 
“Agenda 21 Local” nomeadamente com a realização de um Fórum Participativo, no passado dia 18 de Junho 
direccionado à população com a apresentação do diagnóstico elaborado no ano transacto, bem como de reuniões 
já agendadas para os próximos dias 30 de Junho e 1 de Julho.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Ratificação da Autorização de Realização do Programa da RTP “Verão Total” na Vila Medieval de Monsaraz
A Senhora Vereadora, Joaquina Margalha informou que a RTP – Radiotelevisão Portuguesa pretende realizar no 
próximo dia 21 de Julho, em Monsaraz, o Programa “Verão Total”, tendo-lhe, para o efeito, sido concedida a 
necessária autorização.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar a autorização para a realização do Programa 
“Verão Total”, da RTP – Radiotelevisão Portuguesa, no próximo dia 21 de Julho, na vila medieval de Monsaraz.

Factores de Ponderação Específicos – Critérios de Apoio ao Associativismo Desportivo
Foi presente a Proposta n.º 10/VP/2011, referente aos factores de ponderação específicos dos critérios de apoio 
ao associativismo desportivo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a definição dos critérios de apoio ao associativismo 
desportivo.

Ratificação da Escritura Pública de Compra e Venda da Moradia Unifamiliar sita no Bairro de S. José, Lote 20, 
em Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 59/GP/2011, referente à ratificação da escritura pública de compra e venda da mora-
dia unifamiliar sita no Bairro de S. José, lote 20, em Reguengos de Monsaraz, outorgada entre este Município de 
Reguengos de Monsaraz e José Alberto Ferreira Férias e Lucinda Sardinha Pereira.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar a outorga da sobredita escritura pública de 
compra e venda da moradia unifamiliar sita no Bairro de S. José, lote 20, em Reguengos de Monsaraz.

Constituição de Fundos de Maneio para o Ano de 2011 – Balcão Único Municipal
Foi presente a Proposta n.º 60/GP/2011, referente à Constituição de Fundos de Maneio para o corrente Ano de 
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2011   Balcão Único Municipal.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição de um fundo de maneio para o ano de 
2011, no âmbito da Unidade Orgânica Flexível de Administração Geral, à responsabilidade da Assistente Técnica da 
subunidade orgânica Balcão Único Municipal, Maria Rosado Ventura Gato Almeida, no valor de € 100,00.

Fornecimento de Refeições aos Alunos das Escolas do Ensino Básico do 1.º Ciclo e Jardins de Infância do Con-
celho de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 61/GP/2011, atinente à aprovação do procedimento concursal para o Fornecimento 
de Refeições aos Alunos das Escolas do Ensino Básico do 1.º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Reguengos 
de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a abertura de Concurso Público para o fornecimento de 125.000 refeições aos alunos das Escolas 
do Ensino Básico do 1.º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Reguengos de Monsaraz durante todo o 
ano lectivo de 2011-2012, bem assim a aprovação do respectivo Programa de Concurso e do Caderno de 
Encargos;
b) Nomear o júri do Procedimento do Concurso Público em apreço, com a seguinte composição:
Membros efectivos:

i) Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes Margalha, Vereadora da Câmara Municipal, na qualidade de 
Presidente do Júri;
ii) João Paulo Passinhas Batista, Técnico Superior (Gestão Autárquica), que substituirá a Presidente nas 
suas faltas, ausências e impedimentos;
iii) Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena, Técnica Superior (Engenharia Alimentar);
Membros suplentes:
i) Nélson Fernando Nunes Galvão, Chefe de Divisão de Administração Geral;
ii) João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete da Presidência;

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 01/2011 - Hermenegildo Dias Baião
Licenciamento para obras de reconstrução sem manutenção de fachadas e ampliação de moradia – Aprovação dos 
projectos de Arquitectura e especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projectos de arquitectura e especialidades em 
apreço.

Processo administrativo n.º 07/2011 - Isidoro Lopes Pinto
Licenciamento para obras de construção de sete moradias unifamiliares para habitação – Aprovação do projecto 
de Arquitectura
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura em apreço.

Processo administrativo n.º 13/2011 - Esporão, S.A.
Licenciamento para obras de remodelação e ampliação de edifício - Aprovação do projecto de Arquitectura
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura em apreço.

Processos administrativos n.º 51/2008, 52/2008, 53/2008, 57/2008, 58/2008, 59/2008, 60/2008, 61/2008, 
62/2008, 66/2008, 67/2008 e 68/2008, de que é titular CHC – Construção Habitação Cooperativa, CRL
Declaração de Caducidade – Comunicação Prévia de Obras de Edificação de Moradia
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade dos processos adminis-
trativos em apreço.

Processo administrativo n.º L4/2001 - Construções Janes Ramalho, Lda.
Redução de Caução e Recepção Provisória
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a recepção provisória das obras de urbanização do 
loteamento urbano em apreço, bem como, aprovar a redução em 90% da caução prestada.

Acta n.º 14/2011
13 de Julho de 2011

Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local (STAL) – Petição “Não à redução de autarquias 
e de trabalhadores”
Foi presente uma Petição “Não à redução de autarquias e de trabalhadores” apresentada pelo Sindicato Nacional 
dos Trabalhadores da Administração Local (STAL).
O Executivo Municipal tomou conhecimento e, por unanimidade, corroborou a preocupação relativamente à in-
tenção que foi tornada pública no Programa do actual Governo na redução do número de trabalhadores das autar-
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quias, tanto mais que o aumento de competências do Poder Local não é compatível com esta intenção, sendo de 
opinião de que nos órgãos do Poder Central do Estado há muito mais a fazer do que nas autarquias, que de facto 
têm feito um esforço significativo quer na redução do endividamento global quer na optimização dos recursos 
humanos.

Sociedade Filarmónica Operária Amorense: Agradecimento
Foi presente um ofício de agradecimento emanado da Sociedade Filarmónica Operária Amorense.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Arquivamento de Processo de Inquérito – Serviços do Ministério Público de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Informação n.º 01/JUA-MB/2011, atinente ao arquivamento do processo de inquérito n.º 
42/11.0TARMZ com despacho proferido pelos Serviços do Ministério Público de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 4 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 4 do 
Orçamento Municipal do Ano Económico-Financeiro de 2011
Foi presente o Despacho n.º 04/GP/CPA/2011, que determinou a aprovação da Alteração n.º 4 às Grandes Opções 
do Plano e Alteração n.º 4 ao Orçamento Municipal do corrente ano económico-financeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar os sobreditos documentos previsionais.

Procedimento para Adjudicação da Exploração da Loja n.º 1 das Piscinas Municipais Victor Martelo
Foi presente a Proposta n.º 62/GP/2011, atinente ao procedimento para adjudicação da exploração da Loja n.º 1 
das Piscinas Municipais Victor Martelo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a abertura de procedimento concursal para adjudicação da exploração da Loja n.º 1 das Piscinas 
Municipais Victor Martelo;
b) Aprovar o respectivo Programa de Concurso e Caderno de Encargos;
c) Designar a constituição do júri do concurso, composto por:

i) Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe de Divisão;
ii) Maria Beatriz Lopes Silva, Coordenadora Técnica;
iii) Maria da Graça Baptista Charrua Murteira, Coordenadora Técnica;
e como suplentes:
i) Patrícia Isabel dos Santos Casimiro, Técnica Superior;
ii) Francisca da Conceição Bento Galamba, Coordenadora Técnica;

d) Determinar que a entrega das propostas seja até às 16 horas do dia 28 de Julho de 2011 e a abertura das 
mesmas se realize pelas 10 horas do dia 29 de Julho de 2011;

Procedimento para Adjudicação da Exploração do Estabelecimento sito no Bairro de S. João em Reguengos 
de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 63/GP/2011, atinente ao procedimento para adjudicação da exploração do estabeleci-
mento sito no Bairro de S. João, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a abertura de procedimento concursal para adjudicação da exploração do estabelecimento sito no 
Bairro de S. João, em Reguengos de Monsaraz;
b) Aprovar o respectivo Programa de Concurso e Caderno de Encargos;
c) Designar a constituição do júri do concurso, composto por:

i) Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe de Divisão;
ii) Maria Beatriz Lopes Silva, Coordenadora Técnica;
iii) Maria da Graça Baptista Charrua Murteira, Coordenadora Técnica;
e como suplentes:
i) Patrícia Isabel dos Santos Casimiro, Técnica Superior;
ii) Francisca da Conceição Bento Galamba, Coordenadora Técnica;

d) Determinar que a entrega das propostas seja até às 16 horas do dia 28 de Julho de 2011 e a abertura das 
mesmas se realize pelas 11,30 horas do dia 29 de Julho de 2011;

Alteração à Licença de Loteamento N.º 1/92 – Francisco Jorge Marat Moreira e Francisco Luis da Rocha Moreira 
– Versão Final
Foi presente a Proposta n.º 64/GP/2011, referente à versão final da alteração à licença de loteamento n.º 1/92, 
passada em nome de Francisco Jorge Marat Moreira e Francisco Luis da Rocha Moreira.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração da licença de loteamento titulada pelo 
alvará n.º 1/92, na versão final ora apresentada, nos termos do disposto no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de Dezembro.
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Acordo de Cooperação entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP e o Município de Reguengos 
de Monsaraz - Enclave 
Foi presente a Proposta n.º 65/GP/2011, referente ao acordo de cooperação a outorgar entre o Instituto do 
Emprego e Formação Profissional, IP e este Município de Reguengos de Monsaraz tendente ao funcionamento de 
um Enclave, no âmbito do Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiências e Incapaci-
dades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Acordo de Cooperação em apreço, bem 
como, mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal José Gabriel Paixão Calixto, a assinar o sobredito Acordo 
de Cooperação.

Abertura de Concurso para Cargo de Direcção Intermédia do 2.º Grau – Chefe de Divisão da Unidade Orgânica 
Flexível de Administração Geral
Foi presente a Proposta n.º 66/GP/2011, atinente à abertura de concurso para cargo de direcção intermédia do 2.º 
grau – Chefe de Divisão da unidade orgânica flexível de Administração Geral.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal para recruta-
mento de cargo de direcção intermédia do 2º grau – Chefe de Divisão da unidade orgânica flexível de Administração 
Geral, nos seguintes termos:

i) Competências e funções a desempenhar: Nos termos do mapa de pessoal do Município de Reguengos de 
Monsaraz para o ano de 2011, as competências previstas no artigo 4º do Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de 
Abril.
ii) Prazo para apresentação de candidaturas: 10 dias úteis a contar da data da publicitação do procedimento 
concursal na Bolsa de Emprego Público;
iii) Área de Recrutamento: Nos termos do artigo 9º do Decreto – Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, do artigo 20º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro e do n.º 1 do artigo 6º da Lei n.º 59/2008, de 30 de Agosto, ou seja, de en-
tre trabalhadores com relação jurídica de emprego público constituída por tempo indeterminado, licenciados 
dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direcção, coordenação e controlo e 
que reúnam até ao termo do prazo para aceitação de candidaturas quatro anos de experiência profissional em 
funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura. 
iv) Perfil Preferencial: Licenciatura em Direito e experiência comprovada e/ou com conhecimentos nas áreas 
funcionais do cargo a prover, capacidade de liderança, organização, iniciativa e gestão das motivações, boa 
capacidade de gestão dos recursos humanos colocados à disposição da unidade orgânica e articulação com 
os restantes serviços autárquicos.
v) Métodos de Selecção: Avaliação Curricular e Entrevista Pública de Selecção. 
vi) Publicitação: O procedimento concursal será publicitado na BEP durante 10 dias, nos termos do n.º 1 do 
artigo 21º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, bem como em jornal de expansão nacional e na 2ª série do 
Diário da República.

Realização de Escritura de Justificação Notarial – Lavadouros Públicos de Perolivas
Foi presente a Proposta n.º 67/GP/2011, atinente à realização de escritura de justificação do prédio urbano, desti-
nado a lavadouros, sito na Rua dos Lavadouros, n.º 1, em Perolivas, que não se encontra registado na Conservatória 
do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz a favor deste Município.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Determinar que este Município de Reguengos de Monsaraz adquira por usucapião o referido prédio ur-
bano;
b) Determinar que sejam declarantes na escritura, os Senhores João Bernardino dos Santos Gomes, Manuel 
José Paulino Colaço e Jorge Manuel Silva Conde;
c) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, a outorgar a respectiva 
escritura de justificação notarial.

Realização de Escritura de Justificação Notarial – Escola do 1.º Ciclo e Jardim de Infância de S. Pedro do 
Corval
Foi presente a Proposta n.º 68/GP/2011, atinente à realização de escritura de justificação do prédio urbano, des-
tinado a Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância de S. Pedro do Corval, sito na Rua do Jardim, em 
S. Pedro do Corval, que não se encontra registado na Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz 
a favor deste Município.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Determinar, que o Município de Reguengos de Monsaraz adquira por usucapião o referido prédio urbano;
b) Determinar que sejam declarantes na escritura, os Senhores João Queimado Batista, Joaquim Infante 
Cebola e Domingos Barras Simão;
c) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, a outorgar a respectiva 
escritura de justificação notarial.
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Concurso Público para Aquisição de Gasóleo Rodoviário
Foi presente a Proposta n.º 69/GP/2011, atinente ao procedimento por Concurso Público para aquisição de gasóleo 
rodoviário destinado às viaturas municipais, na quantidade de 125.000 litros.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a abertura de procedimento por Concurso Público;
b) Aprovar o respectivo Programa de Concurso e Caderno de Encargos;
c) Designar a constituição do júri do concurso, composto por:

i) Manuel Lopes Janeiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal, na qualidade de Presidente do Júri;
ii) Fernando da Ascensão Fernandes Mendes, Coordenador Técnico, que substituirá o Presidente nas suas 
faltas, ausências e impedimentos;
iii) Eduardo Jorge de Sousa Albardeiro, Técnico Superior;
e como suplentes:
i) João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete da Presidência;
ii) Maria João Caldeira Poupinha Pereira, Assistente Técnica;

Minuta do Contrato de Trabalhos a Mais da Empreitada de “Ampliação e Beneficiação da EB1 de Reguengos de 
Monsaraz”
Foi presente a Proposta n.º 70/GP/2011, atinente à aprovação da minuta do contrato de trabalhos a mais da 
empreitada de “Ampliação e Beneficiação da EB1 de Reguengos de Monsaraz”, a outorgar entre este Município de 
Reguengos de Monsaraz e a sociedade por quotas Vidal, Pereira & Gomes, Lda. e cujo contrato inicial foi celebrado 
em 12 de Novembro de 2009, em ordem ao preceituado no n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de trabalhos a mais da 
empreitada de “Ampliação e Beneficiação da EB1 de Reguengos de Monsaraz”;

Minuta do Contrato da Empreitada de “Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz”
Foi presente a Proposta n.º 71/GP/2011, atinente à aprovação da minuta do contrato da empreitada de “Biblioteca 
Municipal de Reguengos de Monsaraz”, a outorgar entre este Município de Reguengos de Monsaraz e a sociedade 
anónima Poligreen Engenharia, S.A., em ordem ao preceituado no n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato da empreitada de “Biblioteca 
Municipal de Reguengos de Monsaraz”;

Encerramento de Conta Bancária – Censos 2011
Foi presente a Proposta n.º 72/GP/2011, referente ao encerramento da conta bancária n.º 0035 0681 00019487030 
33 existente na Caixa Geral de Depósitos e destinada aos pagamentos que foram efectuados aos intervenientes nos 
trabalhos de recenseamento local (Censos 2011).
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o encerramento da conta bancária n.º 0035 0681 
00019487030 33, existente na Caixa Geral de Depósitos.

Factores de Ponderação Específicos – Critérios de Apoio ao Associativismo Cultural, Recreativo e Social
Foi presente a Proposta n.º 14/VJLM/2011, referente aos factores de ponderação específicos dos critérios de apoio 
ao associativismo cultural, recreativo e social.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a definição dos critérios de apoio ao associativismo 
cultural, recreativo e social.

Atribuição de Apoios às Associações de Natureza Desportiva – Ano de 2011
Foi presente a Proposta n.º 11/VP/2011, atinente à atribuição de apoios às associações de natureza desportiva 
para o corrente ano de 2011.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos subsídios às associações de natureza 
desportiva, para o corrente ano de 2011, nos exactos termos propostos, quer quanto aos valores, quer quanto à 
sua distribuição.

a)  ATLÉTICO SPORT CLUBE – € 101.035,00
i)   Futebol sénior – € 84.060,00
ii)   Futebol juvenil – € 5.390,00
iii)  Basquetebol – € 8.565,00
iv)  Cicloturismo – € 1.500,00
v)   Ciclismo – € 1.520,00

b)  ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE SANTO ANTÓNIO DO BALDIO – € 3.000,00
i) Futebol Inatel – € 3.000,00

c)  CASA DE CULTURA DE CORVAL – € 7.310,00
i)   Futebol juvenil – € 670,00
ii)   Futebol sénior – € 6.040,00
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iii)  Btt – € 600,00
d)  CASA DO BENFICA DE REGUENGOS DE MONSARAZ – € 600,00

i)  Btt – € 600,00
e)  CORAL – ASSOCIAÇÃO DE NADADORES SALVADORES – € 1.470,00

i)  Pólo Aquático – € 1.470,00
f)  GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DA FREGUESIA DE MONSARAZ – € 3.000,00

i)  Futebol Inatel – € 3.000,00
g)  GRUPO DESPORTIVO DE BTT – PIRANHAS DO ALQUEVA – € 600,00

i)  Btt – € 600,00
h)  SOCIEDADE ARTÍSTICA REGUENGUENSE – € 4.610,00

i)  Ginástica e trampolins – € 3.840,00
ii)  Taekwondo – € 770,00

i)  SOCIEDADE UNIÃO PEROLIVENSE – € 7.820,00
i)  Futebol sénior – € 7.220,00
ii)  Pesca desportiva – € 600,00

j) SOCIEDADE COMLUMBÓFILA CORVALENSE – € 1.250,00
i)  Columbofilia – € 1.250,00

k)  GRUPO COLUMBÓFILO ALBINO FIALHO – € 1.250,00
i)  Columbofilia – € 1.250,00

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 15/2011 - Júlio Manuel Cachopas Colaço Valido
Licenciamento para obras de alteração para instalação de estabelecimento de restauração - Aprovação do projecto 
de Arquitectura.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura em apreço.

Processo administrativo de que são titulares Constróireguengos – Sociedade de Construções, Lda, Inácio Manuel 
Calisto Rosado, Inácio Caeiro Garcia e Ilídio José Pereira Paias Gaspar
Alteração ao loteamento de iniciativa Municipal aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 30 de Maio de 
2001.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao loteamento urbano em apreço.

Acta n.º 15/2011
27 de Julho de 2011

Construção das Novas Instalações do Serviço Local de Reguengos de Monsaraz – Cdist de Évora
Foi presente o anúncio de procedimento n.º 3377/2011, publicado no Diário da República, II Série, n.º 129, de 
7 de Julho de 2011, onde é publicitada a abertura do concurso público designado “Empreitada de Obras para a 
Construção das Novas Instalações do Serviço Local de Reguengos de Monsaraz – Cdist de Évora”, em que é entidade 
adjudicante o Instituto de Segurança Social, IP.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Novos Corpos Sociais da Associação Comercial do Distrito de Évora: Triénio 2011 - 2014
Foi presente um ofício da Associação Comercial do Distrito de Évora, pelo qual é dado a conhecer os novos órgãos 
sociais da referida associação.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Coro de Santo António – Paróquia de Reguengos: Agradecimento
Foi presente um ofício do Coro de Santo António, pelo qual é prestado agradecimento à autarquia pela cedência 
do coreto do Parque da Cidade.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Taekwondo: Cedência de Utilização das Piscinas Municipais 
Victor Martelo
Solicita a Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Taekwondo, autorização para acesso às instalações das 
Piscinas Municipais com vista à realização de um treino ao ar livre, no próximo dia 7 de Agosto do corrente ano, 
integrado no “Summer Camp” promovido por aquela associação.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o acesso às instalações das Piscinas Municipais, na 
data e para o fim peticionado.

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Cedência de Transporte
Solicita a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, cedência de transporte a título gratuito para a 
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realização de visitas culturais a efectuar pelo Lar Nossa Senhora de Fátima.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência de transporte a título gratuito nas datas 
e para os fins peticionados.

PIPREM – Programa de Intervenção Precoce de Reguengos de Monsaraz e Mourão: Autorização para Frequência 
de Aulas de Natação
Solicita o PIPREM – Programa de Intervenção Precoce de Reguengos de Monsaraz e Mourão, autorização para que 
três crianças que se encontram a ser acompanhadas pelo projecto, e cujas famílias não têm capacidade financeira, 
possam beneficiar de aulas de natação de forma gratuita.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a frequência de aulas de natação, a título gratuito, 
pelos menores Guadalupe Soledad Hernandez, Maria Esperanza Coelho e Beatriz Sofia Guerra Gomes, nos termos 
peticionados.

Parque da Cidade: Funcionamento
O Senhor Vereador, Rui Amendoeira, manifestou a sua preocupação em relação ao comportamento assumido pelo 
guarda do Parque da Cidade, em que este se demite das suas funções, nomeadamente ao nível do controlo da 
utilização dos equipamentos infantis. Continuou, referindo que é frequente a utilização dos equipamentos por 
crianças com idade desadequada perante a passividade do guarda.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Queixa-Crime Contra Desconhecidos
Foi presente a Informação n.º 02/JUA-MB/2011, emanada da Unidade Orgânica Jurídica e de Auditoria deste Mu-
nicípio, atinente a furtos ocorridos na Escola Básica n.º 2 de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deduzir queixa-crime contra desconhecidos junto dos serviços 
do Ministério Público do Tribunal Judicial de Reguengos de Monsaraz, bem com, deduzir pedido de indemnização 
cível, no montante de €840,95, para ressarcimento do Município dos danos patrimoniais a que os ilícitos criminais 
deram causa.

Requerimento de João Manuel dos Santos Gonçalves para Alteração do Contrato de Arrendamento, do Mapa de 
Horário de Funcionamento e do Contrato de Fornecimento de Água da Loja n.º12 do Mercado Municipal
Foi presente o Parecer Jurídico n.º 05/JUA-MS/2011, atinente ao requerimento apresentado pelo Senhor João 
Manuel dos Santos Gonçalves para alteração do contrato de arrendamento, do mapa de horário de funcionamento 
e do contrato de fornecimento de água da loja n.º 12 do Mercado Municipal.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido apresentado pelo requerente João Manuel 
dos Santos Gonçalves e, em conformidade, autorizar a alteração da titularidade do contrato de arrendamento, 
do Mapa de Horário de Funcionamento da Loja n.º 12 do Mercado Municipal para a sociedade comercial “Requin-
tebrinde, Lda.”, passando os recibos de renda e o mapa de horário de funcionamento a ser emitidos em nome da 
sobredita sociedade comercial, bem como, determinar que seja efectuada a cessão da posição contratual detida 
por Cristina Carvalho dos Santos Gonçalves no contrato de fornecimento de água para a loja n.º 12 do Mercado 
Municipal, para a sociedade comercial “Requintebrinde, Lda.”, passando os recibos de água a ser emitidos em 
nome da sociedade comercial.

Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 73/GP/2011, atinente ao Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil de 
Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano Municipal de Emergência de Protecção Civil 
de Reguengos de Monsaraz, bem como, submeter a presente deliberação à apreciação e aprovação da Assembleia 
Municipal.

Afectação ao Domínio Público Municipal de uma Parcela de Terreno com a Área de 2.450 m2, destinada ao 
Alargamento do Caminho Municipal 1124-2 – Beneficiação entre ER255 e o Carrapatelo
Foi presente a Proposta n.º 74/GP/2011, atinente à afectação ao domínio público municipal de uma parcela de 
terreno com a área de 2.450 m2, destinada ao alargamento do Caminho Municipal 1124-2 – Beneficiação entre 
ER255 e o Carrapatelo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a aquisição da referida parcela de terreno, a Maria do 
Rosário Alves Natário, mediante a contrapartida de € 3.450,00 e submeter à Assembleia Municipal, a afectação ao 
domínio público da parcela de terreno referida na alínea anterior.

Recrutamento de Pessoal Por Tempo Indeterminado – Reservas de Recrutamento
Foi presente a Proposta n.º 75/GP/2011, atinente ao recrutamento de pessoal por tempo indeterminado com 
recurso às reservas internas de recrutamento.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o recrutamento de três trabalhadores para preenchi-
mento de três postos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo inde-
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terminado na carreira e categoria de Assistente Operacional, para desempenharem funções de auxiliar de acção 
educativa, a afectar ao Serviço de Educação, da Unidade Orgânica Flexível de Cultura, Educação e Desporto, com 
recurso à reserva de recrutamento do procedimento concursal aberto por deliberação de câmara tomada na reunião 
de 27 de Janeiro de 2010, publicitado pelo aviso n.º 8224/2010, no Diário da República, n.º 79, 2.ª série, de 23 de 
Abril, e cuja lista unitária de ordenação final foi homologada por despacho do Senhor Presidente da Câmara, 
datado de 21 de Fevereiro de 2011; condicionar o supra referido recrutamento à obtenção da autorização dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração local, nos termos do disposto no 
artigo 43.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de Dezembro.

Pagamento em Prestações Solicitado por Carlos Manuel Gouveia Caldeira, ex-Arrendatário do Estabelecimento 
Comercial, sito no Bairro de São João, em Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 76/GP/2011, atinente à proposta apresentada por Carlos Manuel Gouveia Caldeira 
para pagamento das rendas em atraso do estabelecimento comercial, sito no Bairro de São João, em Reguengos 
de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento das rendas em dívida pela exploração 
do estabelecimento comercial, sito no Bairro de São João, em Reguengos de Monsaraz, em onze prestações men-
sais no valor de €111,26, acrescidas de juros de mora que se continuam a vencer em relação à dívida exequenda.

Ratificação do Acto do Senhor Presidente da Câmara de Outorga da Escritura de Compra e Venda e Extinção do 
Direito de Superfície entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Triplusvet, Lda.
Foi presente a Proposta n.º 77/GP/2011, atinente à ratificação do acto do Senhor Presidente da Câmara de outorga 
da escritura de compra e venda e extinção do direito de superfície entre o Município de Reguengos de Monsaraz 
e a Triplusvet, Lda..
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o acto de outorga da Escritura de Compra e Venda e 
Extinção do Direito Superfície entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Triplusvet, Lda.

Candidatura ao Aviso de Concurso N.º 4 - Energia
Foi presente a Proposta n.º 78/GP/2011, atinente à candidatura ao Aviso de Concurso n.º 4 – Energia.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar o projecto técnico referente à componente “Requalificação da Iluminação Pública na Cidade de 
Reguengos de Monsaraz – traçados urbanos da ER255 e da EN256”;
b) Aprovar as componentes a inserir na candidatura conjunta a apresentar ao INALENTEJO – Regulamento 
Específico Energia, designadamente:

1. Relógios Astronómicos;
2. Substituição de lâmpadas;
3. Instalações semafóricas;
4. “Requalificação da Iluminação Pública na Cidade de Reguengos de Monsaraz – traçados urbanos da 
ER255 e da EN256”.

c) Aprovar a execução da componente “Requalificação da Iluminação Pública na Cidade de Reguengos de 
Monsaraz – traçados urbanos da ER255 e da EN256” através do procedimento concursal adequado;

Regime de Fruta Escolar
Foi presente a Proposta n.º 15/VJLM/2011, atinente à apresentação de candidatura ao Regime de Fruta Escolar 
junto do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a candidatura ao Regime de Fruta Escolar e proceder 
à sua formalização junto do Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas.

Atribuição de Apoios às Associações de Natureza Cultural, Recreativa e Social – Ano 2011
Foi presente a Proposta n.º 16/VJLM/2011, atinente à atribuição de apoios às associações de natureza cultural, 
recreativa e social para o corrente ano de 2011.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, nos termos das alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 64.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, aprovar a atribuição dos subsídios 
às associações de natureza cultural, recreativa e social, para o corrente ano de 2011, nos exactos termos propostos 
quer quanto aos seus valores, quer quanto à sua distribuição.

a)  SOCIEDADE FILARMÓNICA CORVALENSE – € 15.325, 00
i) Banda Filarmónica – € 8.000,00
ii) Realização de mais de 10 actividades em 2010 – € 1.330,00
iii) Coro Polifónico Adulto – € 665,00
iv) Realização de mais de 10 actividades em 2010 – € 1.330,00
v) Escola de Música – € 2.000,00
vi) Escola de Música com mais de 30 alunos – € 2.000,00

b)  BANDA DA SOCIEDADE FILARMÓNICA HARMONIA REGUENGUENSE – € 22.660,00
i) Banda Filarmónica – € 8.000,00
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ii) Realização de mais de 10 actividades em 2010 – € 1.330,00
iii) Coro Polifónico Adulto – € 665,00
iv) Realização até 5 actividades em 2010 – € 665,00;
v) Escola de Musica – € 2.000,00
vi) Escola de Musica com mais de 30 alunos – € 2.000,00
vii) Conservatório de Música – € 4.000,00
viii) Conservatório com mais de 30 alunos - € 4.000,00

c)  GRUPO CORAL E DESPORTIVO DA FREGUESIA DE MONSARAZ – € 1.400,00
i) Grupo Coral de Cante Alentejano – € 530,00
ii) Realização de mais de 10 actividades em 2010 – € 870,00

d)  SOCIEDADE UNIÃO PEROLIVENSE – € 730,00
i) Grupo Coral de Cante Alentejano – € 530,00
ii) Realização de menos de 5 actividades em 2010 – € 200,00

e) CASA DO POVO DE REGUENGOS DE MONSARAZ – € 730,00
i) Grupo Coral de Cante Alentejano – € 530,00
ii) Realização de menos de 5 actividades em 2010 – € 200,00

f)  CENTRO CULTURAL DO OUTEIRO – € 1.130,00 
i) Associação recreativa e cultural de cariz generalista – € 670,00
ii) Grupo de Teatro Infantil – € 330,00
iii) Realização de menos de 5 actividades em 2010 – € 130,00

g)  SOCIEDADE ARTÍSTICA REGUENGUENSE – € 790,00 
i) Coro Polifónico Infantil – € 330,00
ii) Realização de menos de 5 actividades em 2010 – € 130,00
iii) Grupo de Teatro Infantil – € 330,00

h)  SOCIEDADE UNIÃO E PROGRESSO ALDEMATENSE – € 660,00
i) Associação recreativa e cultural de cariz generalista – € 660,00

i)  CENTRO SOCIAL DE SANTO ANTÓNIO DO BALDIO – € 660,00
i) Associação recreativa e cultural de cariz generalista – € 660,00

j)  SOCIEDADE HARMONIA SANMARQUENSE – € 660,00
i) Associação recreativa e cultural de cariz generalista – € 660,00

k)  CENTRO CONVÍVIO DA BARRADA – € 660,00
i) Associação recreativa e cultural de cariz generalista – € 660,00

l)  ASSOCIAÇÃO AMIJOVEM – € 660,00
i) Associação recreativa e cultural de cariz generalista – € 660,00

m)  ROTA DA ÁGUA – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO LOCAL DA FREGUESIA DE CAMPO – € 660,00
i) Associação recreativa e cultural de cariz generalista – € 660,00

n)  ASSOCIAÇÃO BALDIO JOVEM – € 1.000,00
i) Associações Juvenis – € 1.000,00

o)  ASSOCIAÇÃO DE REFORMADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DE REGUENGOS DE MONSARAZ – € 660,00 
i) Associação de cariz social – € 330,00
ii) Actividades com idosos – € 330,00

p)  CORPO NACIONAL DE ESCUTAS AGRUPAMENTO 1085 – € 660,00 
i) Associação de cariz social – € 330,00
ii) Actividades com crianças e jovens – € 330,00

q)  NÚCLEO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE S. PEDRO DO CORVAL - € 330,00
i) Associação de cariz social – € 330,00

r)  ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS DE SANGUE DE S. PEDRO DO CORVAL CONCELHO DE REGUENGOS DE 
MONSARAZ - € 330,00

i) Associação de cariz social – € 330,00
s)  SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ (LAR N.ª SR.ª DE FÁTIMA) – € 660,00 

i) Associação de cariz social – € 330,00
ii) Actividades com crianças e jovens – € 330,00

t)  ASSOCIAÇÃO GENTE NOVA – € 1.390,00
i) Associação recreativa e cultural de cariz generalista – € 660,00
ii) Grupo Coral de Cante Alentejano – € 530,00
iii) Realização de menos de 5 actividades em 2010 – € 200,00

Concurso Internacional – Contratação de Energia Eléctrica – Aprovação de Minutas
Foi presente um ofício expedido pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC), atinente ao con-
curso público internacional para contratação de energia eléctrica.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a integração do Município de Reguengos de Monsaraz, ao abrigo do disposto no artigo 39.º do 
Código dos Contratos Públicos, num agrupamento de entidades adjudicantes composto também pelos Mu-
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nicípios de Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Portel, Redondo, 
Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vila Viçosa, com vista ao procedimento para aquisição de serviços de 
fornecimento de energia eléctrica;
b) Designar o Município de Montemor-o-Novo como representante do agrupamento para efeitos de condução 
do procedimento de formação do contrato, constituindo-o como seu mandatário para tal efeito e nele delegando 
as competências necessárias para promover e praticar todos os actos e procedimentos necessários com vista ao 
lançamento do concurso, nomeadamente a elaboração das peças concursais e publicação de anúncio, prestar 
os esclarecimentos que lhe forem solicitados, corrigir os erros e colmatar as omissões apontadas ao caderno 
de encargos, receber e analisar as propostas;
c) Aprovar o texto e conteúdo do “Acordo para Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes”.

Acta n.º 16/2011
10 de Agosto de 2011

Próxima Reunião da Câmara Municipal
O Senhor Presidente da Câmara, propôs que a próxima reunião deste Órgão Administrativo apenas venha a ocorrer 
em 7 de Setembro, próximo, pelas 10 horas, sendo que, a partir desta última data ficará retomado o regular e 
periódico decurso das reuniões ordinárias; sem embargo, claro está, do normal funcionamento da Câmara Munici-
pal de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta deduzida pelo Senhor Presidente da Câ-
mara Municipal.

Clube de Futebol de Estremoz – Secção de Natação: Agradecimento
Foi presente um ofício de agradecimento da Secção de Natação do Clube de Futebol de Estremoz, referente ao 
apoio concedido na realização dos treinos de natação dos seus atletas, durante os passados meses de Junho e 
Julho.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Ginástica e Trampolins: Pedido de Apoio
Solicita a Secção de Ginástica e Trampolins da Sociedade Artística Reguenguense atribuição de subsídio tendente 
à participação na Competição Internacional Loulé Cup de Trampolim e Duplo Mini Trampolim, a realizar na cidade 
de Loulé, de 14 a 17 de Setembro, próximo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, não atender à petição ora formulada, tendo em conta que 
esta prova desportiva consta no Plano de Actividades da sobredita Secção de Ginástica e Trampolins da Sociedade 
Artística Reguenguense para o corrente ano e apresentado a esta autarquia, e por via disso já objecto da respec-
tiva comparticipação financeira no âmbito da atribuição dos subsídios às associações de natureza desportiva para 
o corrente ano de 2011, com base no vigente Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Reguengos 
de Monsaraz.

Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Ginástica e Trampolins: Pedido de Apoio
Solicita a Secção de Ginástica e Trampolins da Sociedade Artística Reguenguense atribuição de subsídio tendente 
à participação na Competição Mundial Grupos de Idade de Trampolim e Duplo Mini Trampolim, a realizar em Bir-
mingham – Inglaterra, de 22 a 25 de Novembro, próximo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, não atender à petição ora formulada, tendo em conta que 
esta prova desportiva consta no Plano de Actividades da sobredita Secção de Ginástica e Trampolins da Sociedade 
Artística Reguenguense para o corrente ano e apresentado a esta autarquia, e por via disso já objecto da respec-
tiva comparticipação financeira no âmbito da atribuição dos subsídios às associações de natureza desportiva para 
o corrente ano de 2011, com base no vigente Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Reguengos 
de Monsaraz.

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz – Utilização do Pavilhão Gimnodesportivo Arq.º Rosado 
Correia e das Piscinas Municipais Victor Martelo 
Solicita a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz autorização de utilização do Pavilhão Gimnodesporti-
vo Arq.º Rosado Correia, para a prática de educação física e das Piscinas Municipais Victor Martelo, para a frequência 
de natação, para os utentes da valência da Resposta Social de Apoio à Deficiência daquela instituição, durante o 
próximo ano lectivo de 2011-2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Pavilhão Gimnodesportivo Arq.º Ro-
sado Correia e das Piscinas Municipais Victor Martelo, no período e para o fim peticionado.

Exporeg 2011 – 19.ª Exposição de Actividades Económicas 
Foi presente o Programa da Exporeg 2011 – 19.ª Exposição de Actividades Económicas que decorrerá entre os dias 
12 a 15 de Agosto, no Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz.
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O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Direcção Regional de Cultura do Alentejo: Programa de Descentralização Cultural
Foi presente um ofício da Direcção Regional de Cultura do Alentejo referente ao lançamento de um projecto de 
descentralização cultural para o Alentejo no próximo ano de 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, manifestar interesse em integrar o sobredito projecto de descen-
tralização cultural, com a disponibilização de espaços e eventualmente de transportes e refeições, a analisar e definir 
caso a caso.

Partner Hotel: Formação Prática em Contexto de Trabalho – Técnico de Organização de Eventos
Solicita a Partnerhotel Formação, Consultoria e Projectos para Serviços Hoteleiros, Lda., o enquadramento em 
estágio nesta autarquia de formandos do Curso EFA (Educação e Formação de Adultos) de Técnico de Organização 
de Eventos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar os formandos para a realização de estágio de “Técnico 
de Organização de Eventos” nesta autarquia, em número necessário ao funcionamento dos serviços.

Concurso para Exploração da Loja n.º 1 das Piscinas Municipais Victor Martelo: Relatório Final
Foi presente o Relatório Final e dos demais documentos que compõem o processo do concurso para exploração da 
Loja n.º 1 das Piscinas Municipais Victor Martelo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a Telma de Fátima Valadas Rosado a exploração da 
Loja n.º 1 das Piscinas Municipais Victor Martelo, com a renda mensal de € 175,00 pelo prazo de 3 anos, podendo 
ser renovado automaticamente por iguais e sucessivos períodos.

Ratificação dos Actos do Senhor Presidente da Câmara de Outorga da Escritura de Compra e Venda e de 
Celebração do Aditamento ao Contrato de Promessa de Compra e Venda entre o Município de Reguengos de 
Monsaraz e Construções J.J.R. & Filhos, S.A.
Foi presente a Proposta n.º 79/GP/2011, atinente à ratificação do acto do Senhor Presidente da Câmara de outorga 
da escritura de compra e venda e de celebração do aditamento ao contrato de promessa de compra e venda entre 
o Município de Reguengos de Monsaraz e Construções J.J.R. & Filhos, S.A.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar, o acto de outorga da Escritura de Compra e Venda 
e de celebração do Aditamento ao Contrato de Promessa de Compra e Venda entre o Município de Reguengos de 
Monsaraz e Construções J.J.R. & Filhos, S.A.

Ratificação dos Actos do Senhor Presidente da Câmara de Outorga da Escritura de Compra e Venda e de 
Celebração do Aditamento ao Contrato de Promessa de Compra e Venda entre o Município de Reguengos de 
Monsaraz e Ibera, Indústria de Betão, S.A.
Foi presente a Proposta n.º 80/GP/2011, atinente à ratificação do acto do Senhor Presidente da Câmara de outorga 
da escritura de compra e venda e de celebração do aditamento ao contrato de promessa de compra e venda entre 
o Município de Reguengos de Monsaraz e Ibera, Indústria de Betão, S.A.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o acto de outorga da Escritura de Compra e Venda 
e de celebração do Aditamento ao Contrato de Promessa de Compra e Venda entre o Município de Reguengos de 
Monsaraz e Ibera, Indústria de Betão, S.A.

Abertura de Processos de Selecção para Admissão de Pessoal por Tempo Determinado – Professores de Activi-
dades de Enriquecimento Curricular
Foi presente a Proposta n.º 81/GP/2011, atinente à abertura de processos de selecção para admissão de pessoal 
por tempo determinado – Professores de Actividades de Enriquecimento Curricular.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar, nos termos propostos, a abertura de processos de selecção para constituição de relações jurídicas 
de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, a 
tempo parcial, para ocupação dos seguintes postos de trabalho:

i) 1 Docente para Actividades Lúdico – Expressivas, com a carga horária semanal de 13 horas, para o 
Serviço de Educação;
ii) 3 Docentes para Actividades Lúdico – Expressivas, com a carga horária semanal de 12 horas/cada, para 
o Serviço de Educação;
iii) 2 Docentes para Actividades Lúdico – Expressivas, com a carga horária semanal de 10 horas/cada, para 
o Serviço de Educação;
iv) 5 Docentes para Ensino do Inglês, com a carga horária semanal de 9 horas/cada, para o Serviço de 
Educação;

b) Aprovar a composição do Júri para todos os processos de selecção nos seguintes termos:
i) João Paulo Passinhas Batista, Técnico Superior (Gestão Autárquica), na qualidade de Presidente;
ii) Cátia Isabel Carvalho Lopes, Técnica Superior (Recursos Humanos), na qualidade de 1.º Vogal efectivo, 
que substituirá o Presidente do Júri nas suas faltas e impedimentos;
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iii) Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe de Divisão da Unidade Orgânica de Administração Geral, em 
regime de substituição, na qualidade de 2.º Vogal efectivo;
iv) Eduardo Jorge de Sousa Albardeiro, Técnico Superior (Turismo), na qualidade de 1.º Vogal suplente;
v) Ana Isabel Sardinha Managil, Técnico Superior (Tradução e Secretariado), na qualidade de 2.º Vogal 
suplente;

c) Que o fundamento para os recrutamentos é a necessidade de execução de tarefa ocasional ou serviço 
determinado precisamente definido e não duradouro - alínea f) do n.º 1 do artigo 93º, do Anexo I à Lei n.º 
59/2008, de 11 de Setembro;
d) Determinar que os contratos terão a duração do ano escolar a que respeitam, caducando no seu termo;

Tabela de Custas de Processos de Contra-Ordenação
Foi presente a Proposta n.º 82/GP/2011, referente à fixação e aprovação da tabela de custas de processos de 
contra-ordenação.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a fixação das custas a aplicar nos processos de contra-
ordenação, nos termos consignados na tabela proposta e determinar que as custas dos citados processos sejam 
suportadas pelos arguidos no âmbito dos respectivos processos de contra-ordenação.

Alteração ao Regulamento dos Serviços da Componente de Apoio à Família nos Estabelecimentos de Educação 
Pré-Escolar da Rede Pública do Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 17/VJLM/2011, referente à alteração ao Regulamento dos Serviços da Componente 
de Apoio à Família nos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Município de Reguengos de 
Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao Regulamento em apreço e submeter a 
presente alteração à aprovação da Assembleia Municipal.

Preço do Bilhete das Sessões de Cinema a Três Dimensões
Foi presente a Proposta n.º 18/VJLM/2011, referente à aprovação do preço do bilhete das sessões de cinema a 
três dimensões.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o preço de € 2,83, acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, o que perfaz um total de € 3,00, para o bilhete da sessão de cinema a três dimensões.

C.M. 1124-2 – Beneficiação entre a ER 255 e o Carrapatelo – Demolição da Obra de Arte Antiga (Ponte da 
Golhelha)
Foi presente a Proposta n.º 83/GP/2011, referente à aprovação do projecto “C.M. 1124-2 – Beneficiação entre a 
ER 255 e o Carrapatelo – Demolição da Obra de Arte Antiga (Ponte da Golhelha)”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar o projecto “C.M. 1124-2 – Beneficiação entre a ER 255 e o Carrapatelo – Demolição da Obra de 
Arte Antiga (Ponte da Golhelha);
b) Determinar a execução da citada empreitada de obra pública através de procedimento concursal de Ajuste 
Directo;
c) Candidatar o presente projecto aos incentivos comunitários, nomeadamente com a sua integração na 
reprogramação do projecto “CM 1124-2 – Beneficiação entre ER 255 e o Carrapatelo”;

Isenção do Pagamento da Tarifa de Estacionamento de Duração Limitada para os Veículos do Município
Foi presente a Proposta n.º 12/VP/2011, atinente à isenção do pagamento da tarifa de estacionamento de duração 
limitada para os veículos do Município.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento da tarifa devida pela ocupa-
ção dos estacionamentos de duração limitada pelos veículos pertencentes ao Município e veículos utilizados por 
membros do Executivo Municipal, desde que devidamente identificados, designadamente, com chapa, dístico ou 
com cartão próprio do Município;

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 22/2011   José Joaquim Barras Simão
Licenciamento para obras de alteração de edifício, executadas sem licença – Aprovação do projecto de Arquitec-
tura
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura em apreço.

Processo administrativo n.º L1/2007   Catarina Morais Paixão Lourenço e Outros
Alteração à licença de loteamento
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à licença do loteamento urbano em 
apreço.
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Deliberações da Assembleia Municipal
Maio de 2011 |Agosto de 2011

Acta n.º 11/2011
30 de Junho de 2011

Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre a Actividade do Município
Foi presente a informação municipal, em harmonia ao preceituado na alínea e), do n.º 1, do artigo 53.º, da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Afectação ao Domínio Público Municipal de uma parte a destacar de prédio urbano com área de 12 m2, desti-
nada ao Alargamento da Rua Dr. Francisco Salles Fernandes Gião, em Reguengos de Monsaraz
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à Afectação ao Domínio Público Municipal de uma parte 
a destacar de prédio urbano com área de 12 m2, destinada ao Alargamento da Rua Dr. Francisco Salles Fernandes 
Gião, em Reguengos de Monsaraz.
A Assembleia Municipal, deliberou por unanimidade, aprovar a Afectação ao Domínio Público Municipal em 
apreço.

Apreciação e Aprovação do Plano Operacional Municipal
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à Apreciação e Aprovação do Plano Operacional Munici-
pal.
A Assembleia Municipal, deliberou por unanimidade, aprovar o Plano Operacional Municipal.

Aprovação de Pedido de Excepcionamento Liquido – Candidatura “Empréstimo-Quadro” ao Banco Europeu de 
Investimento de Projectos Co-Financiados pelo FEDER
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à Aprovação de Pedido de Excepcionamento Liquido – 
Candidatura “Empréstimo-Quadro” ao Banco Europeu de Investimento de Projectos Co-Financiados pelo FEDER.
A Assembleia Municipal, deliberou por maioria com 15 a favor dos membros do Partido Socialista e da Coligação 
Democrática Unitária e 2 votos de abstenção dos membros da Aliança para Mudar, aprovar o Pedido de Excep-
cionamento Liquido – Candidatura “Empréstimo-Quadro” ao Banco Europeu de Investimento de Projectos Co-
Financiados pelo FEDER.

Processo administrativo n.º 108/97   Almerindo Manuel Canhão Falé
Conclusão de obras inacabadas de moradia – Declaração de caducidade e emissão de licença especial
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a declaração de caducidade do processo administra-
tivo em apreço, nos exactos termos consignados, e emissão de licença especial.

Suspensão da Actividade e Encerramento Preventivo e Imediato
Presente o processo administrativo referente à medição acústica ao estabelecimento “Classic Pub”, sito na Rua de 
Évora, n.º 25, em Reguengos de Monsaraz, de que é proprietário José Manuel Vermelho Dias.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câ-
mara Municipal de suspensão imediata da actividade no estabelecimento “Classic Pub” e seu encerramento pre-
ventivo e imediato.
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EDITAL

Atribuição de Subsidios
Mandato 2009 / 2013

4.º Trimestre/2009 – 1.º, 2.º, 3.º, 4.º 
Trimestre/2010 – 1.º, 2.º e 3.º Trimestre/2011

JOSÉ GABRIEL PAIXÃO CALIXTO, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em harmonia com o 
preceituado no n.º 1 do artigo 1.º da Lei n.º 26/94, de 19 de Agosto e em conformidade com o disposto no n.º 1 do 
artigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, torna público 
a atribuição de subsídios e ajudas respeitantes a transferências correntes e de capital, concedidas por esta Câmara 
Municipal no 4.º trimestre de 2009, no 1.º, 2.º, 3.º e 4.º trimestres de 2010 e 1.º, 2.º e 3.º trimestres de 2011, que 
vai ser publicada na pagina Web do Município e no Boletim Municipal “InfoRM”.

Acta n.º 3 de 18 de Novembro de 2009
Escola Secundária Conde de Monsaraz
Jornal Escolar - € 250,00

Acta n.º 4 de 2 de Dezembro de 2009
Rumo Sul Clube TT
“Rota dos Castelos” € 5,00 por participante (máximo 300) - € 1.500,00

Acta n.º 1 de 13 de Janeiro de 2010
Escola Secundária Conde de Monsaraz
Projecto “Dia da Astronomia Escolar” - € 300,00

Acta n.º 2 de 27 de Janeiro de 2010
Fábrica da Igreja Paroquial de Reguengos de Monsaraz - Coro Paroquial
Corso Carnavalesco 2010 - € 350,00

Acta n.º 3 de 10 de Fevereiro de 2010
Associação Nacional de Municípios Portugueses
Apoio à Institucionalização do Poder Local Democrático em Timor-Leste - € 1.000,00

Atribuição de Subsídios a Agentes e Iniciativas no âmbito do Desporto para o ano de 2010
Grupo Columbófilo Albino Fialho - € 1.250,00
Sociedade Columbófila Corvalense - € 1.250,00
Associação desportiva e Cultural de Stº António do Baldio - € 5.000,00
Grupo Cultural e Desportivo da Freguesia de Monsaraz - € 5.000,00
Casa de Cultura de Corval - € 15.000,00
Sociedade União Perolivense - € 15.000,00
Sociedade Artística Reguenguense - € 14.000,00
Atlético Sport Clube - € 51.000,00
CORAL – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz - € 2.000,00
Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz - € 1.500,00

TOTAL         € 111.000,00

Atribuição de Subsídios a Agentes e Iniciativas no âmbito da Cultura e Acção Social para o ano de 2010
Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense - € 39.200,00
Sociedade Filarmónica Corvalense - € 21.500,00
Sociedade União Perolivense - € 1.800,00
Grupo Cultural e Desportivo da Freguesia de Monsaraz - € 1.800,00
Sociedade Harmonia Sanmarquense - € 1.800,00
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Associação “Gente Nova” de Campinho - € 3.600,00
Comissão Social de Stº António do Baldio - € 1.500,00
Centro de Convívio de Barrada - € 1.500,00
Sociedade Artística Reguenguense - Obras de requalificação na Sede da Associação
Centro de Recreio Popular de Motrinos - Obras de requalificação na Sede da Associação
Núcleo de Dadores Benévolos de Sangue de S. Pedro do Corval - € 800,00
Corpo Nacional de Escutas de Reguengos de Monsaraz - € 800,00
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos do Concelho - € 1.500,00
Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz - € 3.000,00
Centro Cultural Caridadense - € 1.000,00  
     
TOTAL - 79.800,00

Acta n.º 5 de 10 de Março de 2010
Festas a Santo António 2010: Marchas Populares
Por cada Marcha Infantil - € 500,00
Por cada Marcha de Adultos - € 1.200,00

Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior - € 150,00/mês
Vera Lúcia Saraiva Sardinha - € 1.500,00
Sara Esteves Casinha - € 1.500,00
Cláudia Isabel Veiga Segurado - € 1.500,00
Ana Sofia Nunes Coelho - € 1.500,00
Ana Cláudia Araújo Pimenta - € 1.500,00
Sofia Major Padilha - € 1.500,00
Lídia Isabel Monteiro Medinas - € 1.500,00

TOTAL - € 10.500,00

Acta n.º 6 de 24 de Março de 2010
Sociedade Artística Reguenguense
Secção de Ginástica e Trampolins - € 1.000,00

Acta n.º 7 de 7 de Abril de 2010
Casa de Cultura de Corval
35ª Estafeta dos Cravos - € 500,00

Sociedade União Perolivense
Secção de Futebol - € 2.000,00

Acta n.º 8 de 21 de Abril 2010
Associação Humanitária – Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz
Subsídio Anual - € 75.000,00

Acta n.º 10 de 19 de Maio de 2010
Associação “Gente Nova” de Campinho
Projecto “Coração na Guiné” - € 2.500,00

Acta n.º 11 de 2 de Junho 2010
PAD – Produção de Actividades Desportivas, S.A.
28.ª Volta ao Alentejo em Bicicleta - € 12.500,00

Acta n.º 13 de 30 de Junho de 2010
PAD – Produção de Actividades Desportivas, S.A.
Volta a Portugal do Futuro (Anos 2010, 2012 e 2013) - € 15.000,00

Acta n.º 15 de 28 de Julho de 2010
Atlético Sport Clube
Época 2010 / 2011 - € 130.000,00

Acta n.º 21 de 3 de Novembro de 2010
Escola Secundária Conde de Monsaraz
Jornal Escolar - € 250,00
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Acta n.º 23 de 2 de Dezembro de 2010
Atribuição de Bolsas de Mérito Desportivo
Andreia Filipa Capucho Santos - € 300,00
Cristiano Miguel Bico Soeiro - € 1.000,00
Duarte Miguel Mendes F. Ramalho - € 1.000,00
Iara Sofia Calado Amado - € 300.00
Joana Lobo Medinas - € 500,00
Pedro Filipe Rosado Chicau - € 1.000,00
Pedro Miguel Saraiva Carrasqueiro - € 300,00
Sara Orneias Nobre Carraça - € 300,00

TOTAL - € 4.700,00

Acta n.º 7 de 6 de Abril de 2011
Casa de Cultura de Corval
36.ª Estafeta dos Cravos - € 500,00

Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior Publico
Ano Lectivo 2010/2011 - € 150,00/mês
Andreia Isabel Paixão Neves - € 1.500,00
Helena Sofia Silva Cardoso - € 1.500,00
Daniela Alexandra Nunes Amieira - € 1.500,00
José Tomás Branco Simões Torrão - € 1.500,00
Cristina Isabel Veiga Segurado - € 1.500,00
Rita Isabel Dias Ruivo - € 1.500,00
Ana Rita Rosado da Silva - € 1.500,00

TOTAL - € 10.500,00

Acta n.º 8 de 20 de Abril de 2011
Festas a Santo António 2011: Marchas Populares
Por cada Marcha Infantil - € 750,00
Por cada Marcha de Adultos - €  1.500,00

Associação Humanitária – Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz
Subsídio Anual - € 75.000,00

Acta n.º 14 de 13 de Julho de 2011
Atribuição de Apoios às Associações de Natureza Desportiva – Ano 2011
Atlético Sport Clube - € 101.035,00
Associação Desportiva e Cultura de Santo António do Baldio - € 3.000,00
Casa de Cultura de Corval - € 7.310,00
Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz - € 600,00
CORAL – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz - € 1.470,00
Grupo Cultural e Desportivo da Freguesia de Monsaraz - € 3.000,00
Grupo Desportivo de BTT – Piranhas do Alqueva - € 600,00
Sociedade Artística Reguenguense - € 4.610,00
Sociedade União Perolivense -€ 7.800,00
Sociedade Columbófila Corvalense - € 1.250,00
Grupo Columbófilo Albino Fialho - € 1.250,00

TOTAL - € 131.945,00

Reunião de 27/07/2011
Atribuição de Apoios às Associações de Natureza Cultural, Recreativa e Social – Ano 2011
Sociedade Filarmónica Corvalense - € 15.325,00
Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense  -€ 22.660,00
Grupo Coral e Desportivo da Freguesia de Monsaraz - € 1.400,00
Sociedade União Perolivense - € 730,00
Casa do Povo de Reguengos de Monsaraz - € 730,00
Centro Cultural de Outeiro - € 1.130,00
Sociedade Artística Reguenguense - € 790,00
Sociedade União e Progresso Aldematense - € 660,00
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Centro Social de Santo António do Baldio - € 660,00
Sociedade Harmonia Sanmarquense - € 660,00
Centro de Convívio da Barrada - € 660,00
Associação AMIJOVEM - € 660,00
Rota da Água – Associação de Desenvolvimento Local da Freguesia de Campo - € 660,00
Associação Baldio Jovem - € 1.000,00
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Reguengos de Monsaraz - € 660,00
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1085 - € 660,00
Núcleo de Dadores Benévolos de Sangue de S. Pedro do Corval - € 330,00
Associação de Dadores Benévolos de Sangue de S. Pedro do Corval - € 330,00
Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz - Lar Nª Srª de Fátima - € 660,00
Associação Gente Nova de Campinho - € 1.390,00

TOTAL - € 51.755,00

Reguengos de Monsaraz, 22 de Setembro de 2011

O Presidente da Câmara Municipal,

José Gabriel Calixto
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