
Ata n.º 17/2011
7 de setembro de 2011

Venda de Equídeo
Foi presente o Despacho n.º 16/GP/2011, que determinou a venda de um equídeo que estava afeto ao Centro Hípico Municipal de 
Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o sobredito Despacho.

Concurso Público Internacional para Aquisição de Energia Elétrica: Agrupamento de Entidades Adjudicantes
Foi presente o Acordo para Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes tendo em vista o lançamento de um único procedi-
mento por concurso público denominado “Concurso Público Internacional para Aquisição de Energia Elétrica” e que terá por objeto o 
fornecimento de energia elétrica para os locais de consumo identificados pelos Municípios de Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, 
Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vila Viçosa.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar a outorga do sobredito Acordo para Constituição de Agrupamento 
de Entidades Adjudicantes.

Gabinetes Locais de Segurança: Protocolo de Instituição de uma Rede Local para a Promoção da Segurança e Coesão Social
Foi presente o Protocolo de Instituição de uma Rede Local para a Promoção da Segurança e Coesão Social, outorgada entre a CIMAC – 
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, a Guarda Nacional Republicana, a Polícia de Segurança Pública, o Centro Distrital de 
Segurança Social de Évora e os Municípios de Alandroal, Borba, Estremoz, Évora, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Viana 
do Alentejo e Vila Viçosa, tendente à criação de Gabinetes Locais de Segurança de natureza interdisciplinar.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar a outorga do sobredito Protocolo.

Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva: Membro da Comissão Administrativa
Foi presente um ofício da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva atinente a convite para integrar a Comissão Administrativa daquela 
Instituição.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, designar o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro a 
integrar a sobredita Comissão Administrativa.

Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores: Agradecimento
Foi presente um ofício da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, pelo qual é prestado agradecimento à autarquia pelo apoio e 
colaboração na organização do “Campeonato Nacional de Nadadores Salvadores Juniores”, que decorreu no passado dia 3 de setembro, 
nas Piscinas Municipais Victor Martelo.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Inauguração do Centro Escolar de Reguengos de Monsaraz – Escola Básica n.º 2 
A Senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta que as obras do Centro Escolar de Reguengos de Monsaraz estão concluídas, sendo 
a sua inauguração no próximo dia 16 de setembro, corrente e que contará com a presença da Senhora Secretária de Estado do Ensino 
Básico e Secundário, Dra. Isabel Leite.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Outubro Mês da Música
Foi presente o programa do evento “Outubro Mês da Música”, que decorrerá no Auditório Municipal; sendo que em cada um dos Domin-
gos, à tarde, será descentralizado para as sedes das freguesias rurais, nos quais atuarão artistas e grupos do concelho de Reguengos de 
Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Queixa-Crime Contra Desconhecidos
Foi presente a Informação n.º 05/JUA-MB/2011, atinente a atos de vandalismo e furtos ocorridos nos espaços verdes da Zona Industrial 
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 como deduzir pedido de indemnização cível, no montante de € 1.400,00 para ressarci-
mento do Município dos danos patrimoniais a que os ilícitos criminais deram causa.
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Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 5 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 5 do Orçamento Municipal do 
Ano Económico-Financeiro de 2011
Foi presente o Despacho n.º 05/GP/CPA/2011, que determinou a aprovação da Alteração n.º 5 às Grandes Opções do Plano e Alteração 
n.º 5 ao Orçamento Municipal do corrente ano económico-financeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar os sobreditos documentos previsionais.

Concurso para Exploração do Estabelecimento sito no Bairro de São João, em Reguengos de Monsaraz: Relatório Final - Adjudica-
ção
Foi presente o Relatório Final e os demais documentos que compõem o processo do concurso para exploração do estabelecimento sito 
no Bairro de São João, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar à Associação de Caçadores da Freguesia de Reguengos de Monsaraz a 
exploração do estabelecimento sito no Bairro de São João, em Reguengos de Monsaraz, com a renda mensal de € 220,00 pelo prazo de 
3 anos, podendo ser renovado automaticamente por iguais e sucessivos períodos.

Concurso Público de “Fornecimento de Refeições aos Alunos das Escolas de Ensino Básico do 1.º Ciclo e Educação Pré-Escolar da 
Rede Pública do Concelho de Reguengos de Monsaraz – Ano Letivo 2011-2012”: Relatório Final
Foi presente o Relatório Final e os demais documentos que compõem o processo do Concurso Público de “Fornecimento de Refeições aos 
Alunos das Escolas de Ensino Básico do 1.º Ciclo e Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Concelho de Reguengos de Monsaraz – Ano 
Letivo 2011-2012 ”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar à firma Gertal – Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.A., o 
“Fornecimento de Refeições aos Alunos das Escolas de Ensino Básico do 1.º Ciclo e Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Concelho de 
Reguengos de Monsaraz – Ano Letivo 2011-2012”, pela importância de € 170.000,00, acrescida de IVA à taxa legal em vigor.

Abertura de Processo de Seleção para Admissão de Pessoal por Tempo Determinado – Professores de Atividades de Enriquecimento 
Curricular – Ratificação do Despacho n.º 15/GP/2011, de 1 de setembro
Foi presente a Proposta n.º 84/GP/2011, atinente à ratificação do Despacho n.º 15/GP/2011, tendo em conta a abertura de processos de 
seleção para admissão de pessoal por tempo determinado – Professores de Atividades de Enriquecimento Curricular.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o sobredito Despacho.

Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado – Reservas de Recrutamento
Foi presente a Proposta n.º 85/GP/2011, atinente ao recrutamento de pessoal por tempo indeterminado com recurso às reservas inter-
nas de recrutamento.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o recrutamento de um trabalhador para preenchimento de um posto de tra-
balho na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de Técnico Superior 
(Ciências Sociais), a afetar à unidade orgânica de Solidariedade Social, com recurso à reserva de recrutamento do procedimento concur-
sal aberto por deliberação de Câmara tomada na reunião de 11 de agosto de 2010, publicitado pelo aviso n.º 25378/2010, publicado no 
Diário da República n.º 235, 2ª série, de 6 de dezembro e cuja lista unitária de ordenação final foi homologada por despacho do senhor 
Presidente da Câmara datado de 25 de julho de 2011.

Modernização da Rede de Abastecimento/Saneamento em Baixa do Concelho de Reguengos de Monsaraz – Implementação da Rede 
de Telegestão e Tratamento Automático de Água para as Células da Rede de Abastecimento (Reservatórios e Captações) – 2.ª Fase 
e Requalificação da Rede em Baixa em Reguengos de Monsaraz e S. Marcos do Campo
Foi presente a Proposta n.º 86/GP/2011, referente à aprovação dos projetos de “Implementação da Rede de Telegestão e Tratamento 
Automático de Água para as Células da Rede de Abastecimento (Reservatórios e Captações) – 2.ª Fase” e de “Requalificação da Rede em 
Baixa em Reguengos de Monsaraz e S. Marcos do Campo”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar os projetos de “Implementação da Rede de Telegestão e Tratamento Automático de Água para as Células da Rede de 
Abastecimento (Reservatórios e Captações) – 2.ª Fase” e de “Requalificação da Rede em Baixa em Reguengos de Monsaraz e S. 
Marcos do Campo”;
b) Determinar a execução da obra pública de “Implementação da Rede de Telegestão e Tratamento Automático de Água para as 
Células da Rede de Abastecimento (Reservatórios e Captações) – 2.ª Fase” através de procedimento concursal de Ajuste Direto;
c) Determinar a execução da obra pública de “Requalificação da Rede em Baixa em Reguengos de Monsaraz e S. Marcos do 
Campo”; através de procedimento concursal Concurso Público;
d) Candidatar o presente projeto aos incentivos comunitários, nomeadamente com a sua integração na reprogramação do projeto 
“Modernização da Rede de Abastecimento/Saneamento em Baixa do Concelho de Reguengos de Monsaraz”;

Pedido de Isenção do Pagamento de Taxas, Tarifas e Preços pela Execução de Ramais de Ligação de Água e de Esgoto apresentado 
pela Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva
Foi presente a Proposta n.º 87/GP/2011, referente ao pedido de isenção do pagamento de taxas, tarifas e preços pela execução de 
ramais de ligação de água e de esgoto apresentado pela Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de taxas, tarifas e preços pela execução de ramais de liga-
ção de água e de esgoto apresentado pela Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, no valor total de € 1.183,50 e submeter a presente 
deliberação à aprovação da Assembleia Municipal.

Contrato de Prestação de Serviços por Tarefa – Licenciado em Arquitetura
Foi presente a Proposta n.º 88/GP/2011, referente à formação de contrato de prestação de serviços por tarefa através de ajuste direto 
com licenciado em arquitetura.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à celebração de contrato de prestação de serviços na mo-
dalidade de tarefa por ajuste direto com a licenciada em Arquitetura, Tânia Patrícia da Silva Gomes Alves da Rocha, com a duração de 
9 meses, não prorrogável, e que o preço base mensal seja fixado em € 600,00.

Aceitação da Prorrogação da Autorização de Funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional – Ratificação do Despacho n.º 14/
GP/2011, de 31 de agosto
Foi presente a Proposta n.º 89/GP/2011, atinente à ratificação do Despacho n.º 14/GP/2011, tendo em conta a aceitação da prorrogação 
da autorização de funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o sobredito Despacho.

Lançamento da Derrama para Cobrança no Ano de 2012
Foi presente a Proposta n.º 90/GP/2011, atinente ao lançamento da derrama no ano económico-financeiro de 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar o lançamento no ano económico-financeiro de 2012, de uma derrama 
correspondente a 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC), com volume de 
negócios superior a € 150.000,00 e ao lançamento de uma taxa reduzida de derrama correspondente a 0,75% sobre o lucro tributável su-
jeito e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC), com volume de negócios inferior a € 150.000,00 e submeter 
a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal.

Fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis para o Ano de 2012
Foi presente a Proposta n.º 91/GP/2011, atinente à fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para o ano de 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com 3 votos favoráveis e 1 voto contra, determinar a fixação dos valores das taxas do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) durante o ano económico-financeiro de 2012 em 0,7% para os prédios urbanos e em 0,4% para os 
prédios urbanos avaliados nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) e submeter a presente deliberação à aprova-
ção da Assembleia Municipal.

Procedimento Concursal para Admissão de Pessoal por Tempo Determinado – Técnico Superior (Licenciatura em Geografia) – Apre-
ciação de Recurso Hierárquico
Foi presente a Proposta n.º 13/VP/2011, atinente à apreciação de recurso hierárquico interposto pelo candidato Hugo Jaime Lobo de 
Barros do ato do Senhor Presidente da Câmara Municipal de homologação da lista unitária de ordenação final, no âmbito do Procedi-
mento Concursal para Admissão de Pessoal por Tempo Determinado – Técnico Superior (Licenciatura em Geografia).
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, negar provimento ao recurso apresentado pelo candidato Hugo Jaime Lobo de Barros, 
mantendo o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Homologação da Lista Unitária de Ordenação Final do 
Procedimento Concursal para Admissão de Pessoal por Tempo Determinado – Técnico Superior (Licenciatura em Geografia).

Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior Público
Foi presente a Proposta n.º 19/VJLM/2011, referente à atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior público.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a abertura de procedimento público para atribuição de 7 bolsas de estudo a atribuir no ano letivo 2011/2012, no valor 
de € 150,00 cada, a estudantes do Ensino Superior Público, residentes no concelho de Reguengos de Monsaraz;
b) Fixar o período de apresentação das candidaturas de 10 a 28 de outubro de 2011;
c) Nomear o Júri de seleção e avaliação, composto por:

i) João Paulo Passinhas Batista Técnico Superior (Gestão Autárquica), na qualidade de Presidente do Júri;
ii) Nélson Fernando Nunes Galvão, Técnico Superior, Chefe de Divisão de Administração Geral, que substituirá o Presidente nas 
suas faltas, ausências e impedimentos;
iii) Maria de Fátima Dias Lourinho Fernandes, Técnica Superior (Economia);
iv) Maria do Carmo Margalha Dorropio, Técnica Superior (Contabilidade e Auditoria);
v) Sónia Maria Medinas Canhão Cavaco, Técnica Superior (Investigação Social Aplicada);

e na qualidade de suplentes:
i) Benvinda Caeiro Lopes Monteiro; Coordenadora Técnica
ii) Duarte Nuno Gouveia Galhós, Técnico Superior (História)

Aditamento ao Contrato de Cedência de Espaço a outorgar entre a TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A. e o Município 
de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 92/GP/2011, referente ao aditamento ao Contrato de Cedência de Espaço a outorgar entre a TMN – Teleco-
municações Móveis Nacionais, S.A. e este Município.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do aditamento ao referido Contrato de Cedência de Espaço.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 34/2011 - Constróireguengos – Sociedade de Construções, Lda.
Licenciamento para obras de construção de edifício – Aprovação do projeto de Arquitetura e divisão em regime de propriedade hori-
zontal
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura em apreço e a divisão e constituição em regime de 
propriedade horizontal, nos exatos termos consignados.

Processo administrativo n.º 31/2011 - Maria Teresa Ramalho Rosado
Licenciamento para obras de demolição.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento das obras de demolição em apreço, nos exatos termos 
consignados.

Ata n.º 18/2011
21 de setembro de 2011

Associação Nacional de Municípios Portugueses: Carta ao Jornal “Sol”
Foi presente uma carta enviada pela Associação Nacional de Municípios Portugueses ao diretor do jornal “Sol”.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

SAIP Turismo – Sociedade Alentejana de Investimento e Promoção, S.A.: Declaração de Interesse Estratégico do Projeto de Investi-
mento
Foi presente a publicação no Diário da República, 2.ª Série, n.º 178, de 15 de setembro, p.p., do Despacho n.º 12113/2011, do Senhor 
Ministro da Economia e do Emprego, no qual é declarado o interesse estratégico do Projeto de Investimento da SAIP Turismo – Sociedade 
Alentejana de Investimento e Promoção, S.A., atinente ao projeto Parque Alqueva.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
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Confraria Amigos 4L: Agradecimento
Foi presente um ofício da Confraria Amigos 4L, pelo qual é prestado agradecimento à autarquia pelo apoio na realização do evento de 
passeio e desfile de veículos 4 L, que ocorreu nos passados dias 13, 14 e 15 de agosto.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo
Solicita a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz autorização para utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo 
(Coberta), para a frequência das crianças do Jardim de Infância, das salas de 3, 4 e 5 anos daquela instituição, durante o presente ano 
letivo de 2011-2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo (Coberta), no período 
e para o fim peticionado.

Relatório de Gestão das Piscinas Municipais Victor Martelo – Época Balnear 2011
Foi presente o Relatório de Gestão das Piscinas Municipais Victor Martelo atinente à época balnear 2011.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Coral – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz: Utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo
Solicita a Coral – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz autorização para utilização das Piscinas Municipais Victor 
Martelo (Coberta), para os treinos das suas equipas de pólo aquático, durante a presente época desportiva de 2011-2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo (Coberta), no período 
e para o fim peticionado.

Danos e Prejuízos no Mini Campo Polidesportivo
O Senhor Vice-Presidente, Manuel Janeiro deu conhecimento que, num puro ato de vandalismo, alguém ateou fogo ao Mini Campo 
Polidesportivo, sito na zona desportiva em Reguengos de Monsaraz, tendo sido queimado um dos painéis da estrutura e cerca de 1m2 
de relva sintética.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Beneficiações e Limpezas nas Escolas do Ensino Básico do Concelho
A Senhora Vereadora, Joaquina Margalha informou que estão a ser efetuadas beneficiações e limpezas na Escola Básica n.º 1, em Reguengos 
de Monsaraz e nas Escolas do 1.º Ciclo de S. Pedro do Corval e de S. Marcos do Campo.
Referiu ainda que se está a efetuar um levantamento e avaliação de todo o material informático existente nas diversas Escolas do Ensino 
Básico do Concelho, a fim de que cada sala de aula fique com um computador com ligação à internet.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Atividades de Enriquecimento Curricular
A Senhora Vereadora, Joaquina Margalha informou que todo o processo tendente à contratação de docentes para as atividades de 
enriquecimento curricular está a ser devidamente tratado, existindo algumas dificuldades no concernente ao Ensino de Inglês e de 
Atividade Física e Desportiva.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Jardim de Infância de Reguengos de Monsaraz: Criança com Necessidades Especiais
A Senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta que existe uma criança do Jardim de Infância de Reguengos de Monsaraz que necessita 
de apoio especial devido à sua total dependência, nomeadamente ao nível da administração de medicamentos e de cuidados especial-
izados. Como o caso em apreço, disse, excede largamente a capacidade de resposta da autarquia, foi solicitada à Direção Regional de 
Educação do Alentejo a análise urgente do processo no sentido de ser encontrada uma solução ajustada às suas especificidades.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Extensões de Saúde do Concelho
O Senhor Vereador, Carlos Costa, informou que, conforme alguma comunicação social tem relatado a médio ou mesmo a curto prazo 
poderemos ser confrontados com o encerramento de algumas Extensões de Saúde do concelho, pelo que, assim sendo, apenas a de S. Pedro 
do Corval não encerraria, já que para que tal não suceda é necessário que tenham pelo menos 1.500 utentes.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Iluminação da Rocha dos Namorados
O Senhor Vereador, Rui Amendoeira, questionou se haveria alguma falha no tipo de iluminação da Rocha dos Namorados, já que a mesma 
é feita apenas com incidência de luz desde o solo para o monumento; contudo, não colocou em causa o facto de se tratar apenas de 
uma opção estética.
Respondeu, o Senhor Presidente da Câmara referindo que a forma de iluminação é meramente uma opção estética, tendo-se decidido fazê-
la deste modo para que houvesse apenas uma “pontuação luminosa” ao monumento.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Sinalização e Trânsito em Reguengos de Monsaraz
O Senhor Vereador, Rui Amendoeira, suscitou os motivos da alteração da sinalização colocada no seguimento da Rua Zeca Afonso com a 
Rua Dr. António Vaz Natário e no entroncamento desta com a Rua Maria João Pires, em Reguengos de Monsaraz.
Respondeu, o Senhor Presidente da Câmara referindo que esta alteração à sinalização foi motivada ao facto das obras que estão a decorrer 
na Escola Secundária Conde de Monsaraz originarem a que a entrada dos alunos, professores e demais pessoal administrativo seja efetuada 
pela Rua Dr. António Vaz Natário, o que obriga a um fluxo automóvel muito mais intenso naquela artéria urbana.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Cedência da Posição Contratual na Escritura de Compra e Venda para Aquisição do Lote n.º 30 sito na Zona Industrial em Reguengos 
de Monsaraz
Foi presente o Parecer Jurídico n.º 10/JUA-MS/2011, atinente à cedência da posição contratual na escritura de compra e venda para 
aquisição do lote n.º 30 sito na Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a transmissão da posição contratual do lote n.º 30 (antigo lote n.º 57), sito 
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na Zona Industrial, em Reguengos de Monsaraz, entre a cedente Quinta do Paiol – Sociedade Agropecuária, S.A. e a cessionária senhora 
Marieta de Jesus Rosado Valadares e determinar que a escritura de compra e venda do referido lote industrial seja outorgada entre este 
Município de Reguengos de Monsaraz e a supra identificada cessionária Marieta de Jesus Rosado Valadares.

Concurso Público para Adjudicação de “Aquisição de Combustíveis Rodoviários, em Posto de Abastecimento Público, para Frota do 
Município de Reguengos de Monsaraz, através de Cartão Eletrónico de Abastecimento”: Relatório Final - Adjudicação
Foi presente o Relatório Final e demais documentos que compõem o processo do Concurso Público de “Aquisição de Combustíveis 
Rodoviários, em Posto de Abastecimento Público, para Frota do Município de Reguengos de Monsaraz, através de Cartão Eletrónico de 
Abastecimento ”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A., a “Aquisição de Combustíveis 
Rodoviários, em Posto de Abastecimento Público, para Frota do Município de Reguengos de Monsaraz, através de Cartão Eletrónico de 
Abastecimento ”, num total de 125.000 litros de gasóleo, pela importância de € 134.162,50.

Auto de Notícia por Contraordenação n.º 73/11 – EPNA da Guarda Nacional Republicana
Foi presente a Proposta n.º 93/GP/2011, atinente ao Auto de Notícia por Contraordenação n.º 73/11-EPNA do Destacamento Territorial 
de Reguengos de Monsaraz da Guarda Nacional Republicana contra Carlos Manuel Gonçalves Fernandes.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar a abertura de competente processo de contraordenação contra Carlos 
Manuel Gonçalves Fernandes.

Normas de Utilização das Infraestruturas de Apoio à Navegação no Centro Náutico de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 94/GP/2011, atinente à aprovação das Normas de Utilização das Infraestruturas de Apoio à Navegação no 
Centro Náutico de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas de Utilização das Infraestruturas de Apoio à Navegação no Centro 
Náutico de Monsaraz.

Acordo de Pagamento em Prestações entre a Sociedade Portuguesa de Autores, CRL e o Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 95/GP/2011, atinente à aprovação da minuta do Acordo de Pagamento em Prestações a celebrar entre a Socie-
dade Portuguesa de Autores, C.R.L. e este Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Acordo de Pagamento em Prestações a celebrar entre a Sociedade 
Portuguesa de Autores, C.R.L. e este Município de Reguengos de Monsaraz.

Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado – Reservas de Recrutamento
Foi presente a Proposta n.º 96/GP/2011, atinente ao recrutamento de pessoal por tempo indeterminado com recurso às reservas inter-
nas de recrutamento.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o recrutamento de um trabalhador para preenchimento de um posto de tra-
balho na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de Técnico Superior 
(Economia), a afetar à Unidade Orgânica Administrativa de Obras e Projetos, com recurso à reserva de recrutamento do procedimento 
concursal aberto por deliberação de Câmara tomada na reunião de 11 de agosto de 2010, publicitado pelo aviso n.º 25378/2010, publi-
cado no Diário da República n.º 235, 2ª série, de 6 de dezembro e cuja lista unitária de ordenação final foi homologada por despacho do 
senhor Presidente da Câmara datado de 27 de julho de 2011.

Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado
Foi presente a Proposta n.º 97/GP/2011, referente ao recrutamento de pessoal por tempo indeterminado.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, nos termos e fundamentos propostos, a abertura de procedimento concursal 
comum para constituição de relação jurídica de emprego público na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para ocupação do posto de trabalho de Assistente Técnico (12º ano de escolaridade e curso de nível III de Técnico de 
Construção Civil) ao serviço da subunidade orgânica de Expediente Urbanístico.

Alienação do Imóvel Sito na Rua Dr. António Vaz Natário, em Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 98/GP/2011, referente à alienação do imóvel sito na Rua Dr. António Vaz Natário, em Reguengos de Mon-
saraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a alienação do imóvel sito na Rua Dr. António Vaz Natário, em Reguengos de Monsaraz, com o preço base de € 
295.000,00;
b) Aprovar a minuta do Edital onde constam as condições gerais da citada alienação;
c) Nomear a respetiva Comissão que conduzirá o vertente procedimento de alienação do prédio urbano em apreço, constituída 
por:

i) Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe de Divisão, em regime de substituição;
ii) João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete da Presidência;
iii) Benvinda Caeiro Lopes Monteiro, Coordenadora Técnica;

e como suplentes:
i) Maria da Graça Batista Charrua Murteira, Coordenadora Técnica;
ii) Maria Beatriz Lopes da Silva, Coordenadora Técnica.

d) Autorizar que o atual cessionário utilize o imóvel a alienar, nomeadamente com vista à desocupação do mesmo, até à data em 
que se verifique a sua tradição para o adjudicatário, a qual terá lugar no prazo de 15 dias após a comunicação de adjudicação.

Minuta do Contrato de “Fornecimento de Refeições a Alunos das Escolas de Ensino Básico do 1.º Ciclo e Educação Pré-Escolar da 
Rede Pública do Concelho de Reguengos de Monsaraz - Ano Letivo 2011-2012
Foi presente a Proposta n.º 99/GP/2011, atinente à aprovação da minuta do contrato de “Fornecimento de Refeições a Alunos das 
Escolas de Ensino Básico do 1.º Ciclo e Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Concelho de Reguengos de Monsaraz - Ano Letivo 2011-
2012”, a outorgar entre este Município de Reguengos de Monsaraz e a sociedade anónima GERTAL – Companhia Geral de Restaurantes 
e Alimentação, S.A.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato em apreço.
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Ação Social Escolar – Auxílios Económicos para o Ano Letivo 2011-2012
Foi presente a Proposta n.º 20/VJLM/2011, atinente aos auxílios económicos para o corrente ano letivo de 2011-2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar, para o ano letivo 2011-2012, a manutenção em € 1,46 o valor máximo a suportar por cada refeição a alunos do pré-
escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, ficando isentos do pagamento da refeição os alunos do Escalão 1 e isentos do pagamento 
correspondente a 50% (€ 0,73) os alunos do Escalão 2;
b) Aprovar, para o ano letivo 2011-2012, a atribuição de subsídios, no âmbito da Ação Social Escolar, no montante de € 13.314,47, 
a 173 alunos do Escalão 1 e a 162 alunos do Escalão 2, em manuais e material escolar;

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 88/2009 -  LGR – Sociedade Unipessoal, Lda.
Licenciamento para obras de edificação de edifício sede da empresa LGR, Sociedade Unipessoal – Aprovação dos projetos de alterações 
à arquitetura e especialidades
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de alterações à arquitetura e especialidades em apreço, nos 
exatos termos consignados.

Processo administrativo n.º 36/2011 - Recuperlar – Construção Civil, Lda.
Licenciamento para obras de edificação de duas moradias unifamiliares – Aprovação dos projetos de Arquitetura e especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de arquitetura e especialidades em apreço, nos exatos termos 
consignados.

Processo administrativo n.º 13/2011 - Esporão, S.A.
Licenciamento para obras de remodelação e ampliação de edifício - Aprovação dos projetos de especialidades
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidades em apreço, nos exatos termos consignados.

Processo administrativo n.º 35/2011 - Jorge Manuel da Cruz Zica e Antonieta de Jesus Caeiro Matias
Licenciamento para obras de demolição
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento das obras de demolição em apreço, nos exatos termos 
consignados.

Processo administrativo titulado pelo alvará n.º 01/2010 - Rotunda do Sol – Investimentos Imobiliários, Lda., Manuel João Rato 
Raminhos e Nuno Miguel dos Santos Lavaredas
Alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 01/2010.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 01/2010, nos 
exatos termos consignados.

Ata n.º 19/2011
4 de outubro de 2011

Programa “Prós e Contras” da RTP1: Debate sobre a Reforma do Poder Local
O Senhor Presidente da Câmara, informou que esteve presente, acompanhado do Senhor Vice-Presidente da Câmara, no Programa “Prós 
e Contras” transmitido pela RTP 1, num debate que abordou a temática sobre a Reforma do Poder Local.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

CARMIM entra na Letónia 
O Senhor Presidente da Câmara informou que a CARMIM – Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz, deu início a uma parceria com 
um importador na Letónia, tendo este primeiro passo o objetivo da distribuição dos seus vinhos neste mercado.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Jornal “Palavra” – Edição de setembro de 2011: Esclarecimentos
O Senhor Presidente da Câmara deu conta que na edição do mês de setembro, passado, do jornal “Palavra” constam duas notícias cujos 
factos relatados não correspondem à realidade, pelo que urge prestar os devidos e necessários esclarecimentos e repor a verdade, já que 
numa das notícias lhe foram imputadas declarações que não proferiu, havendo uma descrição abusiva dos momentos de citação.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, prestar os devidos esclarecimentos e enviar para a redação do jornal “Palavra”, ao 
abrigo do direito de resposta, no intuito de serem publicados na edição do corrente mês de outubro.

Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja: Sentença Favorável a Espetáculo com Touro de Morte e Reconhecimento da Tradição da 
População de Monsaraz
O Senhor Presidente da Câmara deu conta que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja proferiu sentença, ontem, dia 3 de outubro, 
no sentido de anular os efeitos do ato administrativo prolatado pela Ministra da Cultura de não autorização do espetáculo com touro de 
morte, no âmbito das Festas em Honra do Nosso Senhor Jesus dos Passos no ano de 2006.

Agrupamento Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz: Aluno com Necessidades Educativas Especiais Permanentes
Foi presente o Protocolo entre o Agrupamento Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz e o Município de Reguengos de Monsaraz, 
com o objetivo de promover a integração social e assegurar uma sensibilização de caráter pré-profissional de um aluno que frequenta o 
8.º ano daquele estabelecimento de ensino, com Necessidades Educativas Especiais Permanentes, para o corrente ano letivo de 2011-
2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração do sobredito Protocolo.

Sociedade União Perolivense: Utilização da Igreja Santiago, em Monsaraz 
Solicita a Sociedade União Perolivense, autorização para utilização da Igreja de Santiago, em Monsaraz, no próximo dia 1 de dezembro, 
para a realização de um ciclo de conferências de tema livre na área da metapsicologia intitulado “Zé Carlos Em O”, bem como uma 
peça de teatro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização da Igreja de Santiago, em Monsaraz, no período e para o fim 
peticionado.
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Queixa Crime Contra Desconhecidos
Foi presente a Informação n.º 06/JUA-MB/2011, atinente a atos de vandalismo ocorridos no mini campo de futebol sintético sito na zona 
desportiva em 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 como, deduzir pedido de indemnização cível, no montante de € 50,00, para ressarcimento 
do Município dos danos patrimoniais a que os ilícitos criminais deram causa.

Arquivamento de Processo de Inquérito – Serviços do Ministério Público de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Informação n.º 07/JUA-MB/2011, atinente ao arquivamento do processo de inquérito n.º 67/11.6GBRMZ 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 6 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 6 do Orçamento Municipal do 
Ano Económico-Financeiro de 2011
Foi presente o Despacho n.º 06/GP/CPA/2011, que determinou a aprovação da Alteração n.º 6 às Grandes Opções do Plano e Alteração 
n.º 6 ao Orçamento Municipal do corrente ano económico-financeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar os sobreditos documentos previsionais.

Rescisão do Contrato de Concessão da Exploração do Bar/Restaurante das Piscinas Municipais de Reguengos de Monsaraz (Atuais 
Piscinas Municipais Victor Martelo)
Foi presente a Proposta n.º 100/GP/2011, atinente à rescisão do Contrato de Concessão da Exploração do Bar/Restaurante das Piscinas 
Municipais de Reguengos de Monsaraz (atuais Piscinas Municipais Victor Martelo).
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Determinar a rescisão unilateral com efeitos imediatos do Contrato de Concessão da Exploração do Bar/Restaurante das Pisci-
nas Municipais de Reguengos de Monsaraz (atuais Piscinas Municipais Victor Martelo), celebrado com o senhor José Filipe Araújo 
Pereira Cardoso, nos termos da cláusula quinta, ponto 4 do contrato, com desocupação do espaço até ao dia 31 de outubro de 
2011;
b) Notificar o senhor José Filipe Araújo Pereira Cardoso da rescisão do contrato, para que no prazo de 10 dias úteis proceda ao 
pagamento da dívida que tem perante este Município de Reguengos de Monsaraz, respeitante a rendas em atraso e a consumo de gás.

Normas para a Alienação em Hasta Pública de Lotes no Loteamento “1.ª Fase de Expansão da Zona Industrial”, em Reguengos de 
Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 101/GP/2011, atinente à aprovação das Normas para a Alienação em Hasta Pública de Lotes no Loteamento 
“1.ª Fase de Expansão da Zona Industrial”, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas para a Alienação em Hasta Pública de Lotes no Loteamento “1.ª 
Fase de Expansão da Zona Industrial”, em Reguengos de Monsaraz.

Alienação de Lotes no Loteamento “1.ª Fase de Expansão da Zona Industrial”, em Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 102/GP/2011, atinente à aprovação da alienação de lotes no loteamento “1.ª Fase de Expansão da Zona 
Industrial”, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a alienação, mediante a realização de hasta pública, dos lotes n.ºs 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11 do Loteamento “1.ª Fase de 
Expansão da Zona Industrial”, em Reguengos de Monsaraz;
b) Determinar que a hasta pública ocorra na reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 2 de novembro de 2011, pelas 10:00 
horas;
c) Aprovar a minuta do Edital onde constam as condições gerais da citada alienação.

Fisioterapia para Idosos
Foi presente a Proposta n.º 21/VJLM/2011, atinente à contratação de serviços de fisioterapia para os idosos que são utentes das insti-
tuições de solidariedade social do concelho.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar, por um período de 12 meses, a contratação de serviços de fisioterapia para os idosos das instituições de solidariedade 
social do concelho, designadamente:

i) Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz;
ii) Centro Social e Paroquial do Sagrado Coração de Jesus, de Campinho;
iii) Associação de Solidariedade Social de S. Marcos do Campo;
iv) Centro Social e Paroquial Nossa Senhora do Rosário, de S. Pedro do Corval;
v) Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santo António do Baldio

b) Determinar a consulta para apresentação de proposta, através de procedimento por ajuste direto, à firma Fisionat – Clínica de 
Fisioterapia e Reabilitação Física, Sociedade Unipessoal, Lda.

Hasta Pública para Alienação de Lotes em S. Pedro do Corval
Foi presente a Proposta n.º 103/GP/2011, atinente à aprovação da alienação de lotes em S. Pedro do Corval.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a alienação, mediante a realização de hasta pública, dos 4 lotes de terreno para o exercício de atividade comercial, 
sitos em S. Pedro do Corval;
b) Determinar que a hasta pública ocorra na reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 2 de novembro de 2011, pelas 10:30 
horas;
c) Aprovar a minuta do Edital onde constam as condições gerais da citada alienação.

Rede Terras de Sol – Adenda ao Acordo de Parceiros
Foi presente a Proposta n.º 104/GP/2011, atinente à aprovação da adenda ao Acordo de Parceiros no âmbito da Rede Terras de Sol.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Adenda ao Acordo de Parceiros da Rede Terras de Sol.
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Administração Urbanística
Processo administrativo titulado pelo alvará n.º 01/2010 - Rotunda do Sol – Investimentos Imobiliários, Lda.
Alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 01/2010.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 01/2010, nos 
exatos termos consignados.

Período de Intervenção do Público
Interveio o munícipe Carlos Lourinho, residente em Caridade, a fim de dar conhecimento que o “Teia Bar”, sito no Largo da Igreja, em 
Caridade, que num passado recente já foi objeto de diversas reclamações por parte dos habitantes daquela povoação devido a alguns 
atos menos próprios ali praticados, prepara-se para abrir novamente com outra gerência, presumindo-se que o intuito/objeto da ex-
ploração seja o mesmo.
Respondeu, o Senhor Presidente da Câmara, referindo que, efetivamente, foi requerido nos respetivos serviços camarários novo aver-
bamento à licença de utilização então em vigor, que ainda não foi concedida, porquanto deverá seguir a tramitação normal e só a partir 
daí é que será autorizado o seu funcionamento; frise-se, disse, que o seu funcionamento deverá obedecer, única e exclusivamente, ao 
tipo de estabelecimento para que foi licenciado, e não outro diferente desse. Mais disse, que caso se verifique, depois de concedido o 
respetivo averbamento à licença de utilização, uma utilização diferente e abusiva da licenciada, o Município acionará todos os meios 
legais, para que seja reposta a legalidade do seu funcionamento.

Ata n.º 20/2011
19 de outubro de 2011

Federação de Bombeiros do Distrito de Évora: Órgãos Sociais para o Triénio 2012/2014
Foi presente um ofício da Federação de Bombeiros do Distrito de Évora, pelo qual é dado conhecimento da composição dos novos órgãos 
sociais da referida federação.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Orçamento de Estado 2012: Transferências para a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz
O Senhor Presidente da Câmara deu conta que os cortes nas transferências do Orçamento de Estado para esta autarquia ascendem, 
desde 2010, a cerca de 1,5 milhões de euros e, só em 2012, a quebra nas transferências ascende a mais de 770 mil euros, significando 
13% das receitas que teríamos direito através da aplicação da Lei das Finanças Locais. Mais referiu, que só a redução de verbas do ano 
de 2011 para o ano de 2012 ascende a cerca de 270 mil euros.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Mapa Mensal de Acompanhamento do Contrato Local de Segurança
Foi presente o Mapa Mensal de Acompanhamento do Contrato Local de Segurança, referente ao mês de setembro de 2011, emanado da 
Guarda Nacional Republicana – Comando Territorial de Évora.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Unidade Pastoral de Reguengos: Utilização do Pavilhão Multiusos
Solicita a Unidade Pastoral de Reguengos, autorização para utilização do Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições, no próximo 
dia 30 de outubro, para a realização da “I Assembleia Magna”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições, na 
data e para o fim peticionado.

Guarda Nacional Republicana – Comando Territorial de Évora: Início de Funções de Comandante
Foi presente uma carta de apresentação de cumprimentos do novo Comandante do Comando Territorial de Évora da Guarda Nacional 
Republicana, o Coronel de Cavalaria, João José Vieira de Andrade e Sousa.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Eletrificação da Zona Rural entre Reguengos de Monsaraz e S. Pedro do Corval
O Senhor Vice-Presidente deu conta que, dado o interesse de vários proprietários em dotar as suas propriedades das infraestruturas elé-
tricas adequadas e localizadas na Zona Rural entre Reguengos de Monsaraz e S. Pedro do Corval, esta Câmara Municipal disponibilizou-se, 
quer para efetuar a monitorização de todos os potenciais interessados, bem como em prestar o apoio técnico necessário ao desenvolvi-
mento deste processo e até à formalização da respetiva candidatura a apresentar por todos os proprietários.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Unirádio – Voz de Reguengos: Utilização do Pavilhão Multiusos e do Auditório Municipal
Solicita a Unirádio – Voz de Reguengos, autorização para utilização do Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições e do Auditório 
Municipal, nos próximos dias 30 de novembro e 3 de dezembro, para a realização de um Espetáculo e da Gala dos 25 anos daquela rádio 
local, respetivamente.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições e do 
Auditório Municipal, nas datas e para o fim peticionado.

Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento de Escuteiros 1085: Utilização do Pavilhão Multiusos 
Solicita o Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento de Escuteiros 1085, de Reguengos de Monsaraz, autorização para utilização do Pavilhão 
Multiusos do Parque de Feiras e Exposições, no próximo dia 26 de novembro, para a realização de uma reunião do Conselho Regional de 
Dirigentes do Corpo Nacional de Escutas.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições, na 
data e para o fim peticionado.

Unidade de Cuidados da Comunidade “Almoreg”: Utilização do Auditório Municipal
Solicita a Unidade de Cuidados da Comunidade “Almoreg”, de Reguengos de Monsaraz, autorização para utilização do Auditório Municipal, 
nos dias 19 de outubro e 14 de novembro, para a realização de uma conferência sobre “Distúrbios alimentares” para os alunos da Escola 
Secundária Conde de Monsaraz e para uma sessão de educação para a saúde sobre “Alimentação Saudável”, para Pais e Encarregados de 
Educação, no âmbito do programa de Saúde Escolar, respetivamente.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Auditório Municipal, nas datas e para o fim peticionado.

Centro Social e Paroquial do Sagrado Coração de Jesus do Campinho: Utilização do Auditório Municipal 
Solicita o Centro Social e Paroquial do Sagrado Coração de Jesus do Campinho, autorização para utilização do Auditório Municipal, no dia 
19 de novembro, para a realização de um espetáculo de variedades para angariação de fundos para o futuro Lar do Campinho.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Auditório Municipal, na data e para o fim peticionado.

Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz – Almoço Convívio de Seniores
Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz, pelo qual é prestado agradecimento à autarquia pela cedência 
gratuita do Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras, aquando da realização do Almoço Convívio de Seniores, organizado pela Junta de 
Freguesia, no passado dia 5 de Outubro.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Programa Rede de Bibliotecas Escolares – Candidatura RBE 2011
O Senhor Vereador, Rui Amendoeira deu conta que a Rede de Bibliotecas Escolares, no âmbito da candidatura RBE 2011 (3.ª fase) decidiu 
aprovar a integração da Biblioteca do Centro Escolar de Reguengos de Monsaraz, pelo que irá beneficiar de um apoio financeiro no 
montante de € 6.000,00, destinando-se prioritariamente ao apetrechamento da área nuclear da biblioteca e à constituição/ desenvol-
vimento da coleção. Ademais, mais disse, que também a Biblioteca da Escola Básica n.º 1 havia sido contemplada, em junho, passado, 
com a atribuição de uma verba de € 7.300,00. Ainda, referiu que só há outro concelho no País, em que duas bibliotecas escolares tenham 
sido objeto de atribuição deste subsídio.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Agenda XXI Local – Programa Eco-Escolas 2011 - 2012
O Senhor Vereador, Rui Amendoeira deu conta que a Escola Básica n.º 1 de Reguengos de Monsaraz foi contactada pela empresa que está 
a elaborar a Agenda XXI Local, afim de apresentar diversos projetos, sendo que a sua maioria se enquadravam na área do Programa Eco-
Escolas 2011-2012; pelo que em reunião do pedagógico ficou definido que se iria apresentar a respetiva candidatura junto da Associação 
Bandeira Azul da Europa/ Fee Portugal.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer a importância do desenvolvimento do Programa Eco-Escolas neste con-
celho, bem como procurar colaborar com a Escola Básica n.º 1 de Reguengos de Monsaraz e com a Associação Bandeira Azul da Europa/ 
Fee Portugal na sua implementação.

Arquivamento de Processo de Inquérito - Serviços do Ministério Público de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Informação n.º 08/JUA-MB/2011, emanada da unidade orgânica Jurídica e de Auditoria deste Município, atinente ao 
arquivamento do processo de inquérito n.º 87/11.0GBRMZ 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 7 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 7 do Orçamento Municipal do 
Ano Económico-Financeiro de 2011
Foi presente o conteúdo integral do Despacho n.º 07/GP/CPA/2011, que determinou a aprovação da Alteração n.º 7 às Grandes Opções 
do Plano e Alteração n.º 7 ao Orçamento Municipal do corrente ano económico-financeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar os sobreditos documentos previsionais.

Empreitada de “Ciclovia da Cidade de Reguengos de Monsaraz - 1.ª Fase” - Anulação do Concurso Público
Foi presente a Proposta n.º 105/GP/2011, referente à anulação do Concurso Público da empreitada de “Ciclovia da Cidade de Reguengos 
de Monsaraz – 1.ª Fase”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a anulação do Concurso Público da empreitada de “Ciclovia da Cidade de 
Reguengos de Monsaraz – 1.ª Fase”.

Projeto de Regulamento de Publicidade, Outras Utilizações do Espaço Público e Mobiliário Urbano do Município de Reguengos de 
Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 106/GP/2011, atinente ao Projeto de Regulamento de Publicidade, Outras Utilizações do Espaço Público e 
Mobiliário Urbano do Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente Projeto de Regulamento, bem como submete-lo a discussão 
pública, atento o princípio da participação dos interessados.

Análise do Modelo de Gestão dos Serviços Municipais de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais
Foi presente a Proposta n.º 107/GP/2011, atinente à análise do modelo de gestão dos serviços municipais de abastecimento público de 
água e saneamento de águas residuais.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o início do processo de contactos, junto, nomeadamente, das Águas de 
Portugal, no sentido de elaboração de uma proposta tendente à exploração e gestão integrada do sistema multimunicipal e do sistema 
municipal.

Atribuição de Apoio ao Atlético Sport Clube / Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz e Alteração do Apoio ao Atlético 
Sport Clube - Ano de 2011
Foi presente a Proposta n.º 108/GP/2011, atinente à atribuição de apoio ao Atlético Sport Clube/ Bombeiros Voluntários de Reguengos 
de Monsaraz e alteração do apoio ao Atlético Sport Clube no ano de 2011.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a atribuição de subsídio, para o corrente ano de 2011, ao Atlético Sport Clube / Bombeiros Voluntários de Reguengos de 
Monsaraz no montante de € 7.137,00, referente ao período de desenvolvimento da época desportiva – agosto a dezembro de 2011, 
a ser pago em três prestações, no valor de € 2.379,00/cada, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011;
b) Aprovar a alteração do subsídio anual atribuído ao Atlético Sport Clube, para o corrente ano de 2011, em virtude de desde julho do 
corrente ano, a associação não desenvolver a modalidade de basquetebol, passando o valor global de subsídio a ser de € 93.897,50, 
distribuído da seguinte forma:

i) Futebol sénior – € 84.060,00;
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ii) Futebol juvenil – € 5.390,00;
iii) Basquetebol – €1.427,50;
iv) Cicloturismo – € 1.500,00;
v) Ciclismo – € 1.520,00.

Minuta do Contrato de “Aquisição de Combustíveis Rodoviários, em Postos de Abastecimento Público, para a Frota do Município de 
Reguengos de Monsaraz, através de Cartão Eletrónico de Abastecimento”
Foi presente a Proposta n.º 109/GP/2011, atinente à aprovação da minuta do contrato de “Aquisição de Combustíveis Rodoviários, em 
Postos de Abastecimento Público, para a Frota do Município de Reguengos de Monsaraz, através de Cartão Eletrónico de Abastecimento”, 
a outorgar entre este Município de Reguengos de Monsaraz e a sociedade anónima Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A..
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato em apreço;

Ratificação do Despacho do Senhor Presidente da Câmara sobre o Exercício do Direito Legal de Preferência - Imóvel sito na Rua 
dos Celeiros, n.º 10, em Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 110/GP/2011, atinente à ratificação do seu despacho datado de 14 de outubro, corrente, tendo proferido no 
sentido de não exercer o direito legal de preferência sobre a alienação do imóvel sito na Rua dos Celeiros, n.º 10, em Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o sobredito Despacho.

Alienação de Fogo Habitacional do Município sito no Bairro 25 de Abril, n.º 32, em S. Pedro do Corval
Foi presente a Proposta n.º 22/VJLM/2011, referente à alienação de fogo habitacional do Município sito no Bairro 25 de Abril, n.º 32, 
em S. Pedro do Corval.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alienação do referido prédio a Joaquim Francisco Gens Fialho, no estado em 
que se encontra, pelo preço de € 29.656,00.

Participação de Jovens no “Natal em Reguengos”
Foi presente a Proposta n.º 23/VJLM/2011, atinente às condições de participação de jovens no “Natal em Reguengos”, no âmbito do 
vigente Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, fixar o limite máximo de 2 jovens a admitir e aprovar a atribuição de uma bolsa diária 
para cada jovem no montante de € 4,00 por hora, a pagar no final do citado evento.

Protocolo de Cooperação Interinstitucional para a Criação e Acompanhamento de um Centro de Recursos para o Emprego, Em-
preendedorismo e Igualdade de Género (WRC) no Alentejo Central
Foi presente a Proposta n.º 111/GP/2011, atinente à aprovação da minuta do Protocolo de Cooperação Interinstitucional para a Criação 
e Acompanhamento de um Centro de Recursos para o Emprego, Empreendedorismo e Igualdade de Género (WRC) no Alentejo Central, a 
celebrar entre a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo – CCDRA, a Universidade de Évora – UE, a Comissão 
para a Igualdade no Trabalho e Emprego – CITE, o Município de Reguengos de Monsaraz, a Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo 
– ADRAL, o Monte-ACE – Desenvolvimento do Alentejo Central, a Associação para o Desenvolvimento Integrado Terras Dentro, a Agência 
para o Desenvolvimento do Sudoeste Alentejano – ESDIME, a Associação de Desenvolvimento Terras do Regadio e a Associação Portuguesa 
de Mulheres Empresárias – APME.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação Interinstitucional para a Criação e 
Acompanhamento de um Centro de Recursos para o Emprego, Empreendedorismo e Igualdade de Género (WRC) no Alentejo Central.

Candidatura do Cante Alentejano a Património Cultural Imaterial da Humanidade (UNESCO)
Foi presente a Proposta n.º 112/GP/2011, atinente à aprovação do apoio da candidatura do Cante Alentejano a Património Cultural 
Imaterial da Humanidade a apresentar perante a UNESCO pela Câmara Municipal de Serpa.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, formalizar o apoio à referida candidatura, bem como manifestar o consentimento da 
sua apresentação perante a UNESCO, a apresentar pela Câmara Municipal de Serpa.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 43/2010  - SAIP Turismo – Sociedade Alentejana de Investimento e Promoção, S.A.
Licenciamento para obras construção de Hotel (UE.7 – P11.R) - Aprovação dos projetos de especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidades em apreço, nos exatos termos consignados.

Processo administrativo n.º 41/2011  - António Domingos Sanches Reganha
Licenciamento para obras de demolição.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento das obras de demolição em apreço, nos exatos termos 
consignados;

Processo administrativo n.º 02/2010  - Manuel de Jesus Lagarto Pires
Licenciamento de operação de Loteamento – Aprovação dos projetos das obras de urbanização.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos das obras de urbanização em apreço, nos exatos termos con-
signados.

Inclusão de Sugestão na Revisão do Plano Diretor Municipal
Foi presente a informação técnica n.º OT/089/2011, atinente à inclusão na categoria de solo Passível de Urbanização Programada, em 
sede de processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Reguengos de Monsaraz, de uma parcela do prédio rústico denominado “Her-
dade da Frutuosa”, sito na freguesia de Campo, requerida por Maria da Conceição Prego Casco.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a inclusão da referida sugestão em sede de participação preventiva do 
processo de revisão do Plano Diretor Municipal de Reguengos de Monsaraz.

Ata n.º 21/2011
2 de novembro de 2011

Documento Verde da Reforma da Administração Local
Foi presente um ofício provindo do Senhor Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Dr. Miguel Relvas, atinente à reorganização 
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administrativa do território português (Documento Verde da Reforma da Administração Local).
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Obras na Avenida António José de Almeida, em Reguengos de Monsaraz
O Senhor Presidente da Câmara deu conta das obras que estão a ser executadas na Av. António José de Almeida, em Reguengos de Monsaraz, 
cuja imprevisibilidade da sua dimensão ainda assim tenham causado alguns transtornos, nomeadamente à circulação rodoviária, era de 
todo necessário e urgente que a intervenção em causa fosse realizada. Prosseguiu, referindo que os trabalhos constam da substituição da 
rede de águas, com a execução dos respetivos ramais domiciliários, da modernização das bocas de incêndio, da operacionalização das válvulas 
de seccionamento, da substituição de passeios e a sua maior comodidade aos peões, com o arranque das laranjeiras, bem como da limpeza 
dos candeeiros de iluminação, de melhoramentos na sinalização rodoviária e da drenagem de esgotos pluviais.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Alteração do Contrato de Arrendamento e do Contrato de Fornecimento de Água da Loja n.º 4 do Mercado Municipal
Foi presente o Parecer Jurídico n.º 4/AGL/2011, atinente ao requerimento apresentado pelo Senhor Arquimínio Cristo Curvinha para 
alteração do contrato de arrendamento e do contrato de fornecimento de água da loja n.º 4 do Mercado Municipal.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido apresentado e, em conformidade, autorizar a alteração da titularidade 
do contrato de arrendamento e do contrato de fornecimento de água da Loja n.º 4 do Mercado Municipal para nome de Arquimínio Cristo 
Curvinha, passando os recibos de renda e as faturas de fornecimento de água a ser emitidas em seu nome.

Estrada Municipal 514 – Vandalização da Sinalização
O Senhor Vice-Presidente deu conhecimento que, num puro ato de vandalismo, alguém destruiu cerca de 20 sinais de trânsito, existentes 
na Estrada Municipal 514, mais concretamente entre a Ribeira do Álamo e S. Pedro do Corval.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Escola Secundária Conde de Monsaraz: Utilização do Auditório Municipal 
Solicita a Escola Secundária Conde de Monsaraz, autorização para utilização do Auditório Municipal, no próximo dia 4 de novembro, para 
a realização de uma reunião com encarregados de educação, tendo em vista a preparação da visita de estudo a Londres, a realizar por 
aquele estabelecimento de ensino.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Auditório Municipal, na data e para o fim peticionado.

Escola Secundária Conde de Monsaraz: Utilização do Auditório Municipal 
Solicita a Escola Secundária Conde de Monsaraz, autorização para utilização do Auditório Municipal, no próximo dia 14 de dezembro, 
para a realização da sua festa de Natal.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Auditório Municipal, na data e para o fim peticionado.

Universidade Aberta – Centro Local de Aprendizagem de Reguengos de Monsaraz: Utilização do Auditório Municipal
Solicita o Centro Local de Aprendizagem de Reguengos de Monsaraz da Universidade Aberta, autorização para utilização do Auditório 
Municipal, no próximo dia 2 de dezembro, para a realização de uma palestra com a temática “Empreendedorismo, Cultura e Desenvolvi-
mento Local”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Auditório Municipal, na data e para o fim peticionado.

Outubro Mês da Música 
A Senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta que a iniciativa Outubro Mês da Música decorreu conforme o programado, com espe-
táculos de música popular alentejana, de dança contemporânea e música tradicional portuguesa, entre outros, no Auditório Municipal 
e em locais ao ar livre nas freguesias do concelho.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Postal Cultural – novembro de 2011 
A Senhora Vereadora, Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes Margalha deu conta do Postal Cultural referente ao mês de novembro 
de 2011.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Hasta Pública para Alienação de Lotes no Loteamento “1.ª Fase de Expansão da Zona Industrial” em Reguengos de Monsaraz
O Senhor Presidente da Câmara determinou a abertura da hasta pública referente à alienação de lotes no Loteamento “1.ª Fase de 
Expansão da Zona Industrial”, em Reguengos de Monsaraz.
Não se apresentou nenhum licitante, pelo que a praça ficou deserta.

Hasta Pública para Alienação de Lotes em S. Pedro do Corval
O Senhor Presidente da Câmara determinou a abertura da hasta pública referente à alienação de lotes em S. Pedro do Corval.
Não se apresentou nenhum licitante, pelo que a praça ficou deserta.

Alienação do Imóvel sito na Rua Dr. António Vaz Natário, em Reguengos de Monsaraz: Relatório Final
Foi presente o Relatório Final e dos demais documentos que compõem o processo de concurso para alienação do imóvel sito na Rua Dr. 
António Vaz Natário, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, alienar o referido imóvel, à firma Convivius, Lda, pela importância de € 295.000,00.

Escritura de Justificação Notarial – Escola Primária de Cumeada
Foi presente a Proposta n.º 113/GP/2011, atinente à realização de escritura de justificação do prédio urbano, destinado a escola, sito 
na Rua de Nossa Senhora da Conceição, em Cumeada, 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 prédio urbano, destinado a escola, de rés do 
chão, sito na Rua de Nossa Senhora da Conceição, em Cumeada, freguesia de Campo e concelho de Reguengos de Monsaraz;
b) Determinar que sejam declarantes na escritura, os Senhores Diamantino Falé Godinho, Domingos Silva Correia e José Colaço 
da Silva;
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Escritura de Justificação Notarial – Jardim de Infância de S. Marcos do Campo
Foi presente a Proposta n.º 114/GP/2011, atinente à realização de escritura de justificação do prédio urbano, destinado a jardim de 
infância, sito na Rua Nova, em S. Marcos do Campo, 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 prédio urbano, destinado a jardim de infân-
cia, de rés do chão, sito na Rua Nova, em S. Marcos do Campo, freguesia de Campo e concelho de Reguengos de Monsaraz;
b) Determinar que sejam declarantes na escritura, os Senhores António Paias Ramalho, Francisco Falé Gomes e Joaquim Furão 
Diogo.

Escritura de Justificação Notarial – Escola Primária de S. Marcos do Campo
Foi presente a Proposta n.º 115/GP/2011, atinente à realização de escritura de justificação do prédio urbano, destinado a escola, sito 
na Rua de Moura, em S. Marcos do Campo, 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 prédio urbano, destinado a escola, de rés do 
chão, sito na Rua de Moura, em S. Marcos do Campo, freguesia de Campo e concelho de Reguengos de Monsaraz;
b) Determinar que sejam declarantes na escritura, os Senhores António Paias Ramalho, Francisco Falé Gomes e Joaquim Furão 
Diogo.

Escritura de Justificação Notarial – Escola Primária de Perolivas
Foi presente a Proposta n.º 116/GP/2011, atinente à realização de escritura de justificação do prédio urbano, destinado a escola, sito 
na Rua da Escola, 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 prédio urbano, destinado a escola, de rés 
do chão, sito na Rua da Escola, em Perolivas, freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz;
b) Determinar que sejam declarantes na escritura, os Senhores João Bernardino dos Santos Gomes, Jorge Manuel Silva Conde e 
Manuel José Paulino Colaço.

Escritura de Justificação Notarial – Escola Primária de Motrinos
Foi presente a Proposta n.º 117/GP/2011, atinente à realização de escritura de justificação do prédio urbano, destinado a escola, sito 
na Rua Joaquim António Tendeiro, em Motrinos, 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 prédio urbano, destinado a escola, de rés do 
chão, sito na Rua Joaquim António Tendeiro, em Motrinos, freguesia de Monsaraz e concelho de Reguengos de Monsaraz;
b) Determinar que sejam declarantes na escritura, os Senhores Joaquim Marques Caeiro, José da Piedade Velada Rosado e Manuel 
Mendes Godinho.

Escritura de Justificação Notarial – Escola Primária de Telheiro
Foi presente a Proposta n.º 118/GP/2011, atinente à realização de escritura de justificação do prédio urbano, destinado a escola, sito 
na Rua da Fonte, em Telheiro, 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 prédio urbano, destinado a escola, de rés 
do chão, sito na Rua da Fonte, em Telheiro, freguesia de Monsaraz e concelho de Reguengos de Monsaraz;
b) Determinar que sejam declarantes na escritura, os Senhores José Maria Capucho Mendes, Miguel Martins Nunes e Serafim 
Berjano da Silva.

Escritura de Justificação Notarial – Escola Primária de Campinho
Foi presente a Proposta n.º 119/GP/2011, atinente à realização de escritura de justificação do prédio urbano, destinado a escola, sito 
na Rua da Igreja, em Campinho, 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 prédio urbano, destinado a escola, de rés do 
chão, sito na Rua da Igreja, em Campinho, freguesia de Campinho e concelho de Reguengos de Monsaraz;
b) Determinar que sejam declarantes na escritura, os Senhores Artur Manuel Sardinha Lopes, Fernanda Manuela Falé Borrego e 
Manuel Joaquim Colaço Cruz.

Auto de Notícia por Contraordenação n.º 629/11 da Guarda Nacional Republicana
Foi presente a Proposta n.º 120/GP/2011, atinente ao Auto de Notícia por Contraordenação n.º 629/11 do Destacamento Territorial de 
Reguengos de Monsaraz da Guarda Nacional Republicana contra Almerindo Manuel Ramalho Almeida.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar a abertura de competente processo de contraordenação contra Almerindo 
Manuel Ramalho Almeida.

Normas de Participação no Concurso de Montras Natalícias
Foi presente a Proposta n.º 121/GP/2011, atinente à aprovação das Normas de Participação no Concurso de Montras Natalícias.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as supracitadas Normas de Participação no Concurso de Montras Natalícias 
2011, bem como designar como responsáveis das operações do concurso os funcionários Patrícia Isabel dos Santos Casimiro, Ana Isabel 
Sardinha Managil e Sérgio Alexandre Nunes Fialho.

Nomeação da Comissão de Avaliação Pluridisciplinar de Inventário e Cadastro
Foi presente a Proposta n.º 122/GP/2011, atinente à nomeação da Comissão de Avaliação Pluridisciplinar de Inventário e Cadastro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a nomeação da Comissão de Avaliação Pluridisciplinar de Inventário e Ca-
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dastro, constituída pelos seguintes membros:
i) Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, Técnico Superior (Arquitetura);
ii) João Zacarias Gonçalves, Técnico Superior (Engenharia Civil);
iii) Marta de Jesus Rosado Santos, Técnica Superior (Direito);
iv) Rute Paula Quintas Sereto Murteira, Técnica Superior (Gestão);
v) João Manuel Paias Gaspar, Coordenador Técnico, a exercer funções de Chefe de Gabinete da Presidência).

Procedimento para Adjudicação da Exploração do Bar/Restaurante das Piscinas Municipais Victor Martelo, em Reguengos de Mon-
saraz
Foi presente a Proposta n.º 123/GP/2011, atinente ao procedimento para adjudicação da exploração do bar/restaurante das Piscinas 
Municipais Victor Martelo, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a abertura de procedimento concursal para adjudicação da exploração do bar/restaurante das Piscinas Municipais Victor 
Martelo, em Reguengos de Monsaraz;
b) Aprovar o respetivo 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, em regime de substituição;
ii) Álvaro José Chicau Charrua Leal da Piedade, Técnico Superior;
iii) Maria Beatriz Lopes da Silva, Coordenadora Técnica;

e como suplentes:
iv) Maria da Graça Batista Charrua Murteira, Coordenadora Técnica;
v) Benvinda Caeiro Lopes Monteiro, Coordenadora Técnica;

d) Determinar que a entrega das propostas seja até às 16 horas do dia 15 de novembro de 2011 e a abertura das mesmas se realize 
pelas 14,30 horas do dia 16 de novembro de 2011;

Conselho Cinegético e de Conservação da Fauna do Município de Reguengos de Monsaraz – Constituição
Foi presente a Proposta n.º 124/GP/2011, atinente à constituição do Conselho Cinegético e de Conservação da Fauna deste Município 
de Reguengos de Monsaraz.
Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adoção dos procedimentos e trâmites necessários à constituição e instalação do 
Conselho Cinegético e de Conservação da Fauna do Município de Reguengos de Monsaraz.

Escritura de Justificação Notarial – Lote de Terreno sito na Rua da Ribeira da Caridade – Zona Industrial de Reguengos de Mon-
saraz
Foi presente a Proposta n.º 125/GP/2011, atinente à realização de escritura de justificação de lote de terreno sito na Rua da Ribeira da 
Caridade, Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz, 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 lote de terreno sito na Rua da Ribeira da 
Caridade, na Zona Industrial, em Reguengos de Monsaraz, freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz;
b) Determinar que sejam declarantes na escritura, os Senhores Arquimínio Galego Campaniço, Jorge de Jesus Andrade e Maria 
Antonieta Ramalho Pimenta.

Normas de Funcionamento da Loja Social do Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 24/VJLM/2011, atinente à aprovação das Normas de Funcionamento da Loja Social do Município de Reguen-
gos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as supracitadas Normas de Funcionamento da Loja Social do Município de 
Reguengos de Monsaraz.

Aceitação da Prorrogação da Autorização de Funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional até 31/10/2011 – Ratificação do 
Despacho n.º 19/GP/2011, de 21 de outubro
Foi presente a Proposta n.º 126/GP/2011, atinente à ratificação do Despacho n.º 19/GP/2011, de 21 de outubro, p.p., tendo em conta 
a aceitação da prorrogação da autorização de funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional até 31/10/2011.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o sobredito Despacho.

Ata n.º 22/2011
16 de novembro de 2011

Atlético Sport Clube: Pedido de Cedência de Instalações
Foi presente um ofício do Atlético Sport Clube, referente a pedido de cedência temporária do imóvel sito na Rua Dr. Francisco Salles 
Fernandes Gião (antigo Jardim de Infância), em Reguengos de Monsaraz, para alojar alguns jogadores da sua equipa de futebol sénior.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência temporária do referido imóvel, até ao final da presente época 
desportiva (31 de maio de 2012), bem como, determinar a celebração de competente Protocolo de cedência das instalações em 
apreço;

Rendas de Centros Electroprodutores – Barragem do Alqueva
O Senhor Presidente da Câmara deu conta que estão a ser envidados todos os esforços no sentido de serem reclamadas à EDP Produção 
a liquidação das rendas das hidroelétricas a laborar na Barragem do Alqueva, quer desde o ano em que o quadro legal o permita, quer 
a partir da presente data.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Comemorações do Dia da Cidade: 9 de dezembro
Foi presente o programa das comemorações do Dia da Cidade – 7.º Aniversário da elevação de Reguengos de Monsaraz à categoria de 
Cidade (dia 9 de dezembro).
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
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Agrupamento Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz: Utilização do Auditório Municipal
Solicita o Agrupamento Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz, a utilização do Auditório Municipal, no próximo dia 25 de novem-
bro, para a realização da cerimónia de distinção dos alunos que integram o Quadro de Excelência da Escola Básica n.º 1.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Auditório Municipal, na data e para o fim peticionado.

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 8 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 8 do Orçamento Municipal do 
Ano Económico-Financeiro de 2011
Foi presente o Despacho n.º 08/GP/CPA/2011, que determinou a aprovação da Alteração n.º 8 às Grandes Opções do Plano e Alteração 
n.º 8 ao Orçamento Municipal do corrente ano económico-financeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar os sobreditos documentos previsionais.

Ratificação do Protocolo de Parceria – Rede de Centros de Acolhimento Turístico “Chaves do Alentejo”, celebrado entre a Entidade 
Regional de Turismo do Alentejo, ERT e o Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 127/GP/2011, atinente ao Protocolo de Parceria – Rede de Centros de Acolhimento Turístico “Chaves do 
Alentejo” celebrado entre a Entidade Regional de Turismo do Alentejo, ERT e o Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o sobredito convénio administrativo.

Empreitada de “Beneficiação e Ampliação do Centro Escolar EBI de Reguengos de Monsaraz” – Anulação do Concurso Público
Foi presente a Proposta n.º 128/GP/2011, referente à anulação do Concurso Público da empreitada de “Beneficiação e Ampliação do 
Centro Escolar EBI de Reguengos de Monsaraz”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a anulação do Concurso Público da empreitada de “Beneficiação e Ampliação 
do Centro Escolar EBI de Reguengos de Monsaraz”.

Escritura de Justificação Notarial – Escola Primária de Santo António do Baldio
Foi presente a Proposta n.º 129/GP/2011, atinente à realização de escritura de justificação do prédio urbano, destinado a escola, sito 
na Rua Dâmaso Alfaiate Ramalho, em Santo António do Baldio, freguesia de Corval e 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 urbano.
b) Determinar que sejam declarantes na escritura, os Senhores António Bárias Alfaiate, João Pinto Rodrigues e Joaquim Ramalho 
Lopes.

Escritura de Justificação Notarial – Ludoteca do Campinho
Foi a Proposta n.º 130/GP/2011, atinente à realização de escritura de justificação do prédio urbano, destinado a apoio educativo, sito na 
Rua da Junqueira, em Campinho, freguesia de Campo e 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 urbano. 
b) Determinar que sejam declarantes na escritura, os Senhores Artur Manuel Sardinha Lopes, Fernanda Manuela Falé Borrego e 
Manuel Joaquim Colaço Cruz.

Auto de Notícia por Contraordenação n.º 88/11 - ENMA da Guarda Nacional Republicana
Foi presente a Proposta n.º 131/GP/2011, atinente ao Auto de Notícia por Contraordenação n.º 88/11 - ENMA do Destacamento Territorial 
de Reguengos de Monsaraz da Guarda Nacional Republicana contra Manuel Murteira Lopes Quintas.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar a abertura de competente processo de contraordenação contra Manuel 
Murteira Lopes Quintas;

Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Caridade
Foi presente a Proposta n.º 132/GP/2011, atinente à inventariação e avaliação de ruas, largos e espaços verdes da povoação de Cari-
dade.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Avaliação n.º 1/CAPIC/2011, que inclui as ruas, largos e espaços 
verdes da povoação de Caridade, freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz, no valor total de € 526.086,70 de ativo fixo bruto, 
com as respetivas amortizações, e com o valor atual líquido de € 139.911,10.

Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Cumeada
Foi presente a Proposta n.º 133/GP/2011, atinente à inventariação e avaliação de ruas, largos e espaços verdes da povoação de 
Cumeada.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Avaliação n.º 2/CAPIC/2011, que inclui as ruas, largos e espaços 
verdes da povoação de Cumeada, freguesia de Campo e concelho de Reguengos de Monsaraz, no valor total de € 176.752,64 de ativo fixo 
bruto, com as respetivas amortizações, e com o valor atual líquido de € 65.650,33.

Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de S. Marcos do Campo
Foi presente a Proposta n.º 134/GP/2011, atinente à inventariação e avaliação de ruas, largos e espaços verdes da povoação de S. Marcos 
do Campo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Avaliação n.º 3/CAPIC/2011, que inclui as ruas, largos e espaços 
verdes da povoação de S. Marcos do Campo, freguesia de Campo e concelho de Reguengos de Monsaraz, no valor total de € 1.125.121,35 
de ativo fixo bruto, com as respetivas amortizações, e com o valor atual líquido de € 672.877,24.

Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Campinho
Foi presente a Proposta n.º 135/GP/2011, atinente à inventariação e avaliação de ruas, largos e espaços verdes da povoação de Campinho. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Avaliação n.º 4/CAPIC/2011, que inclui as ruas, largos e espaços 
verdes da povoação de Campinho, freguesia de Campinho e concelho de Reguengos de Monsaraz, no valor total de € 1.259.732,60 de 
ativo fixo bruto, com as respetivas amortizações, e com o valor atual líquido de € 1.147.014,41. 
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Aceitação da Prorrogação da Autorização de Funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional até 30/11/2011 – Ratificação do 
Despacho n.º 20/GP/2011, de 21 de outubro
Foi presente a Proposta n.º 136/GP/2011, atinente à ratificação do Despacho n.º 20/GP/2011, de 7 de novembro, p.p., tendo em conta 
a aceitação da prorrogação da autorização de funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional até 30/11/2011.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o sobredito Despacho.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 43/2011 - Evaristo José Morais Ramalho
Licenciamento para obras de edificação de portal de entrada e acessos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura em apreço, nos exatos termos consignados, bem como o 
levantamento do respetivo embargo.

Processo administrativo n.º 82/2009 - Carapetal – Empreendimentos Turísticos, Lda.
Licenciamento para obras de construção de edifício destinado a Casa de Campo – Aprovação dos projetos de especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidades em apreço, nos exatos termos consignados. 

Ata n.º 23/2011
30 de novembro de 2011

Modelo de Gestão dos Serviços Municipais de Abastecimento Público de Água e Saneamento de Águas Residuais
Foi presente uma declaração de valores em dívida à empresa Águas do Centro Alentejo, S.A., para efeitos da sua apreciação e aprovação, 
no âmbito da análise do modelo de gestão dos serviços municipais de abastecimento público de água e saneamento de águas residuais, no 
seguimento e tendo em conta a deliberação tomada em reunião desta Câmara Municipal de 19 de outubro, p.p.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer os valores em dívida, no montante de € 2.303.712,98, à empresa Águas 
do Centro Alentejo, S.A., bem como reconhecer todos os fundamentos expostos na sobredita declaração de valores em dívida, os quais 
traduzem o gravíssimo problema para as autarquias que resulta do atual modelo de gestão do “Ciclo Urbano da Água”.

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo 
Solicita a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, a utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo (coberta), nos próxi-
mos dias 23 e 30 de dezembro, para as crianças do ATL – Atividades de Tempos Livres daquela instituição.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo (coberta), nas datas e 
para o fim peticionado.

Arranjo Paisagístico da Rotunda no Acesso à Herdade do Esporão
Foi presente um ofício da empresa Esporão, S.A., no qual manifesta a intenção de realizar o arranjo paisagístico na rotunda sita no 
acesso à Herdade do Esporão (cruzamento da Via do Grande Lago com a Rua do Alborro, na Zona Industrial, em Reguengos de Monsaraz), 
com o fornecimento do material vegetativo e a execução dos respetivos trabalhos de plantação ou, em alternativa, apenas o forneci-
mento do material vegetativo e os trabalhos de plantação a serem executados pelos serviços da autarquia.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela empresa Esporão, S.A., para a realização do ar-
ranjo urbanístico da rotunda em apreço, com o fornecimento do material vegetativo e a execução dos respetivos trabalhos de plantação 
a carga da mencionada empresa.

Grupo Parlamentar “Os Verdes”: Plano Estratégico de Transportes
Foi presente um de ofício proveniente do Grupo Parlamentar “Os Verdes”, no qual remete o Projeto de Resolução que “Recomenda 
ao Governo a Realização de Relatório Ambiental e a Discussão Pública do Plano Estratégico de Transportes”, subscrito pelos deputados 
Heloísa Apolónia e José Luís Ferreira.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Utilização do Auditório Municipal
Solicita a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, a utilização do Auditório Municipal, no próximo dia 19 de dezembro, 
para a realização da Festa de Natal dos clientes daquela instituição.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Auditório Municipal, na data e para o fim peticionado.

Conservatório Regional do Alto Alentejo: Utilização do Auditório Municipal
Solicita o Conservatório Regional do Alto Alentejo, a utilização do Auditório Municipal, no próximo dia 13 de dezembro, para a realização 
das Audições de Natal.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Auditório Municipal, na data e para o fim peticionado.

Arquivamento de Processo de Inquérito – Serviços do Ministério Público de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Informação n.º 10/JUA-MB/2011, atinente ao arquivamento do processo de inquérito n.º 94/11.3TARMZ com despacho 
proferido pelos Serviços do Ministério Público de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Montante de Seguros de Responsabilidade Civil
Foi presente o Parecer Jurídico n.º 19/JUA-MS/2011, atinente ao montante a fixar do seguro de responsabilidade civil para o titular da 
licença de exploração e para os projetistas, empreiteiros e responsáveis pela execução dos projetos para cobrir eventuais riscos associados 
ao processo de licenciamento e atividade de instalações de armazenamento de produtos de petróleo, de instalações de postos de abasteci-
mento de combustíveis e de redes de distribuição quando associadas a reservatórios de GPL, com capacidade global inferior a 50 m3.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a fixação dos seguintes montantes mínimos de seguro de responsabilidade civil 
para cobrir eventuais riscos associados à respetiva atividade:

i) Projetista - € 250.000,00
ii) Empreiteiro - € 1.350.000,00
iii) Responsável Técnico pela execução da obra - € 250.000,00
iv) Titular da licença de exploração - € 1.350.000,00
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Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 9 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 9 do Orçamento Municipal do 
Ano Económico-Financeiro de 2011
Foi presente o Despacho n.º 09/GP/CPA/2011, que determinou a aprovação da Alteração n.º 9 às Grandes Opções do Plano e Alteração 
n.º 9 ao Orçamento Municipal do corrente ano económico-financeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar os sobreditos documentos previsionais.

Protocolo de Colaboração entre o IGESPAR – Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico, I.P. e o Município de 
Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 137/GP/2011, atinente ao Protocolo de Colaboração a celebrar entre o IGESPAR – Instituto de Gestão do 
Património Arquitetónico e Arqueológico, I.P e este Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a outorga do sobredito Protocolo.

Protocolo de Colaboração e de Cooperação entre o Município e as Freguesias respeitante ao Exercício Económico de 2012 
Foi presente a Proposta n.º 138/GP/2011, atinente ao Protocolo de Colaboração e de Cooperação a outorgar entre o Município de Reguengos 
de Monsaraz e as diversas Freguesias do Concelho de Reguengos de Monsaraz respeitante ao exercício económico de 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o aludido Protocolo de Colaboração e de Cooperação respeitante ao exercício 
económico de 2012, com o valor total a conceder às freguesias no montante de € 277.460,00, a celebrar entre o Município de Reguengos 
de Monsaraz e as Freguesias de Campinho, Campo, Corval, Monsaraz e Reguengos de Monsaraz.

Contrato de Comodato entre o Município de Reguengos de Monsaraz e o Grupo Cultural e Desportivo da Freguesia de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 139/GP/2011, atinente à aprovação da minuta do Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de 
Reguengos de Monsaraz e o Grupo Cultural e Desportivo da Freguesia de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do sobredito Contrato.

Exercício de Advocacia em Exclusivo e em Subordinação para o Município de Reguengos de Monsaraz – Pagamento de Quota de 
Inscrição na Ordem dos Advogados
Foi presente a Proposta n.º 140/GP/2011, atinente ao pagamento da quota mensal de inscrição na Ordem dos Advogados da Técnica 
Superior desta autarquia, Marta de Jesus Rosado Santos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a assumpção do pagamento da quota de inscrição na Ordem dos Advogados 
da trabalhadora em funções públicas, Marta de Jesus Rosado Santos, uma vez que é interesse do Município de Reguengos de Monsaraz 
mandatar a referida Técnica Superior como sua advogada, sendo a atividade desenvolvida em regime de subordinação e em exclusivi-
dade.

Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Outeiro
Foi presente a Proposta n.º 141/GP/2011, atinente à inventariação e avaliação de ruas, largos e espaços verdes da povoação de Outeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Avaliação n.º 5/CAPIC/2011, que inclui as ruas, largos e espaços 
verdes da povoação de Outeiro, freguesia de Monsaraz e concelho de Reguengos de Monsaraz, no valor total de € 808.550,78 de ativo 
fixo bruto, com as respetivas amortizações, e com o valor atual líquido de € 259.334,74.

Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Barrada
Foi presente a Proposta n.º 142/GP/2011, atinente à inventariação e avaliação de ruas, largos e espaços verdes da povoação de Barrada.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Avaliação n.º 6/CAPIC/2011, que inclui as ruas, largos e espaços 
verdes da povoação de Barrada, freguesia de Monsaraz e concelho de Reguengos de Monsaraz, no valor total de € 213.442,18 de ativo 
fixo bruto, com as respetivas amortizações, e com o valor atual líquido de € 100.564,50.

Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Motrinos
Foi presente a Proposta n.º 143/GP/2011, atinente à inventariação e avaliação de ruas, largos e espaços verdes da povoação de Motrinos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Avaliação n.º 7/CAPIC/2011, que inclui as ruas, largos e espaços 
verdes da povoação de Motrinos, freguesia de Monsaraz e concelho de Reguengos de Monsaraz, no valor total de € 306.458,90 de ativo 
fixo bruto, com as respetivas amortizações, e com o valor atual líquido de € 39.814,99.

Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Telheiro/Ferragudo
Foi presente a Proposta n.º 144/GP/2011, atinente à inventariação e avaliação de ruas, largos e espaços verdes da povoação de Telheiro/
Ferragudo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Avaliação n.º 8/CAPIC/2011, que inclui as ruas, largos e es-
paços verdes da povoação de Telheiro/Ferragudo, freguesia de Monsaraz e concelho de Reguengos de Monsaraz, no valor total de € 
1.012.978,08 de ativo fixo bruto, com as respetivas amortizações, e com o valor atual líquido de € 629.640,50.

Plano de Ação da Agenda 21 Local
Foi presente a Proposta n.º 25/VJLM/2011, atinente à aprovação do Plano de Ação da Agenda 21 Local de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Ação da Agenda 21 Local de Reguengos de Monsaraz.

Protocolo de Colaboração entre a Universidade de Évora e o Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 145/GP/2011, atinente ao Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Universidade de Évora e o Município 
de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a outorga do Protocolo de Colaboração em apreço.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 47/2011 - António José Fialho Cartaxo
Licenciamento para obras de edificação de moradia – Aprovação dos projetos de Arquitetura e especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de arquitetura e de especialidades em apreço, nos exatos termos 
consignados.

Processo administrativo n.º 48/2011 - Maria do Carmo de Almeida Martins Pereira
Licenciamento para obras de edificação de conjunto turístico designado de São Lourenço do Barrocal – Aprovação do projeto de Arquitetura.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura em apreço, nos exatos termos consignados.

Processo administrativo n.º 34/2011 - Constroireguengos – Sociedade de Construções, Lda.
Licenciamento para obras de construção de edifício – Aprovação dos projetos de especialidades
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidades em apreço, nos exatos termos consignados.

Processo administrativo n.º 17/2010, de que é titular Vítor de Jesus Pinheiro Capucho
Pedido de informação prévia para obras de edificação de dependência agrícola
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de informação prévia em apreço, nos exatos termos consignados.

Processo administrativo n.º 05/2011, de que é titular Gonçalo Bordalo Pinheiro Schnitzer da Silva
Pedido de informação prévia para obras de ampliação e alteração de moradia
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de informação prévia em apreço, nos exatos termos consignados.

Processo administrativo n.º 01/2010 - Rotunda do Sol – Investimentos Imobiliários, Lda.
Pedido de redução de caução em razão da conclusão de parte das obras de urbanização – Loteamento Rotunda do Sol
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a redução da caução para € 40.000,00 (90% de redução), não podendo haver 
lugar a nova redução, sendo o valor remanescente apenas libertado com a receção definitiva das obras de urbanização.

Ata n.º 24/2011
14 de dezembro de 2011

Acompanhamento do Contrato Local de Segurança com o Município de Reguengos de Monsaraz 
Foi presente o mapa mensal de novembro de 2011 referente ao acompanhamento do Contrato Local de Segurança, cujo Protocolo foi 
outorgado, em 27 de abril de 2009, entre o Ministério da Administração Interna, que neste momento é representado pela Guarda Nacional 
Republicana, e este Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Obras no Edifício da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz
Foi presente um ofício emanado da ADIM – Associação de Defesa dos Interesses de Monsaraz peticionando que a autarquia efetue uma 
intervenção urgente no telhado do edifício da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz, onde se encontra sedeada aquela associação, já 
que o mesmo ameaça estruturalmente o edifício.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, efetuar as obras de prevenção no telhado do edifício da Santa Casa da Misericórdia 
de Monsaraz.

Rendas devidas aos Municípios pela Central Hidroelétrica de Alqueva
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, deu conta que no seguimento do apresentado na reunião camarária de 16 de novembro, p.p., 
atinente às rendas de centros electroprodutores (Barragem de Alqueva), os Municípios envolvidos (Alandroal, Moura, Mourão, Portel e 
Reguengos de Monsaraz) contrataram a sociedade de advogados Nobre Guedes, Mota Soares & Associados, que já elaborou um parecer 
jurídico sobre as rendas devidas aos Municípios pela Central Hidroelétrica de Alqueva, a fim de ser presente junto das instâncias com-
petentes; pelo que, disse, urge que este assunto seja rapidamente tratado.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, 
para intentar ação judicial contra a EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva, S.A. e a EDP – Gestão de Produção 
de Energia, S.A., se tal for necessário, como forma cautelar de garantir os direitos dos Municípios junto da EDIA - Empresa de Desen-
volvimento e Infraestruturas de Alqueva, S.A., no período compreendido entre a construção da Central Hidroelétrica de Alqueva até à 
entrada em vigor do contrato celebrado com a EDP - Gestão de Produção de Energia, S.A., em 24 de outubro de 2007, e posteriormente, 
até à presente data, estes mesmos direitos junto da EDP – Gestão de Produção de Energia, S.A.

Sessão da Assembleia Distrital de Évora
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, deu conta que no passado dia 12 de dezembro, p.p., esteve presente na sessão ordinária 
da Assembleia Distrital de Évora, que se realizou no Salão Nobre da Câmara Municipal de Vila Viçosa, na qual foi aprovado o Orçamento 
e Plano de Atividades para 2012 e aprovada a moção “Pelo poder local democrático – Pela dignificação das freguesias”.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Comissão de Finalistas da Escola Secundária Conde de Monsaraz: Utilização do Pavilhão Multiusos
Solicita a Comissão de Finalistas da Escola Secundária Conde de Monsaraz, de Reguengos de Monsaraz, autorização para utilização do 
Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições, no dia 17 de dezembro2011, para a realização do tradicional baile de finalistas.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições, na 
data e para o fim peticionado.

Apresentação Pública da Loja Social
A Senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta que no passado dia 9 de dezembro ocorreu a apresentação pública da Loja Social do 
Município de Reguengos de Monsaraz, integrada nas comemorações do Dia da Cidade, e que se encontra a funcionar na antiga Casa dos 
Juízes, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Redução nas Horas Extraordinárias nos Serviços Médicos
O Senhor Vereador, Carlos Costa deu conta que existe a possibilidade do Sindicato Independente dos Médicos convocar uma greve nacional, a 
partir do próximo dia 2 de janeiro, na qual os médicos que aderirem não irão prestar trabalho extraordinário, mas mantêm toda a sua res-
tante atividade durante o período normal de trabalho diário e semanal; pelo que, se tal suceder, disse, deixará de haver médico entre as 
14 e as 20 horas aos sábados e domingos. Assim sendo, disse, tal situação é preocupante pelo que a autarquia deverá estar atenta.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Queixa-Crime Contra Desconhecidos
Foi presente a Informação n.º 11/JUA-MB/2011, atinente à ocorrência de atos de vandalismo e furtos nos espaços verdes contíguos à 
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linha de água na Urbanização Quinta Nova, em 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 como, deduzir pedido de indemnização cível, no montante de € 464,40.

Queixa-Crime Contra Desconhecidos
Foi presente a Informação n.º 12/JUA-MB/2011, atinente ao furto de parte da corda de nylon delimitadora do espaço verde em frente 
ao Pavilhão Multiusos, sito no Parque de Feiras e Exposições, em 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 como, deduzir pedido de indemnização cível, no montante de € 16,00.

Concurso para Exploração do Bar/Restaurante das Piscinas Municipais Victor Martelo, em Reguengos de Monsaraz: Relatório Final 
- Adjudicação
Foi presente o Relatório Final e os demais documentos que compõem o processo do concurso para exploração do bar/restaurante das 
Piscinas Municipais Victor Martelo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar à firma Convivius, Lda. a exploração do bar/restaurante das Piscinas 
Municipais Victor Martelo, em Reguengos de Monsaraz, com a renda anual de € 2.300,00, pelo prazo de 3 anos, podendo ser renovado 
automaticamente por períodos de um ano até ao limite máximo de cinco anos.

Transferência de Competências dos Governos Civis e dos Governadores Civis para os Municípios
Foi presente a Informação n.º 04/GP/2011, atinente à transferência de competências dos Governos Civis e dos Governadores Civis para 
os Municípios.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Abertura de Procedimento de Classificação do Complexo Megalítico do Olival da Pega
Foi presente a Informação n.º 05/GP/2011, atinente à abertura do procedimento de classificação do Complexo Megalítico do Olival da 
Pega.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Relatório da Inspeção Ordinária ao Município de Reguengos de Monsaraz pela IGAL – Inspeção-Geral da Administração Local
Foi presente a Informação n.º 06/GP/2011, dando conhecimento, a todos os membros do Executivo Municipal, do Relatório da Inspeção 
Ordinária realizada a este Município de Reguengos de Monsaraz no decurso do corrente ano.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Contração de Empréstimo a Curto Prazo no Exercício Económico de 2012
Foi presente a Proposta n.º 146/GP/2011, atinente à contração de empréstimo a curto prazo no exercício económico de 2012, no mon-
tante pecuniário de € 700.000,00, para suprir eventuais dificuldades de tesouraria.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um pedido de autorização à Assembleia Municipal para contração do referido 
empréstimo e determinar que sejam convidadas a apresentar proposta as seguintes Instituições Financeiras, sedeadas em Reguengos de 
Monsaraz: Caixa de Crédito Agrícola do Alto Guadiana, Caixa Geral de Depósitos, Banco Espírito Santo, Millennium BCP, Banco Português 
de Investimentos e Banco Santander Totta.

Auto de Notícia por Contraordenação n.º 94/11-EPNA da Guarda Nacional Republicana
Foi presente a Proposta n.º 147/GP/2011, atinente ao Auto de Notícia por Contraordenação n.º 94/11 - EPNA do Destacamento Territorial 
de Reguengos de Monsaraz da Guarda Nacional Republicana contra Victor Manuel Lopes Furão.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar a abertura de competente processo de contraordenação, contra Victor 
Manuel Lopes Furão;

Aceitação da Prorrogação da Autorização de Funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional até 31/12/2011 – Ratificação do 
Despacho n.º 23/GP/2011, de 5 de dezembro
Foi presente a Proposta n.º 148/GP/2011, atinente à ratificação do Despacho n.º 23/GP/2011, de 5 de dezembro, p.p., tendo em conta 
a aceitação da prorrogação da autorização de funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional até 31/12/2011.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o sobredito Despacho n.º 23/GP/2011.

Contrato de Cessão de Posição Contratual no Contrato de Manutenção do Equipamento Semafórico
Foi presente a Proposta n.º 149/GP/2011, atinente à aprovação da minuta de alteração da posição contratual do Contrato de Manuten-
ção do Equipamento Semafórico existente neste concelho de Reguengos de Monsaraz para a empresa Soltráfego – Soluções de Trânsito, 
Estacionamento e Comunicações, S.A.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração da posição contratual do Contrato de Manutenção em apreço.

Concurso para Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão e Baixa Tensão – Acordo para Constituição de Agrupamento de 
Entidades Adjudicantes
Foi presente a Proposta n.º 150/GP/2011, atinente ao Acordo para Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes tendo em 
vista o lançamento de um procedimento de adjudicação ao abrigo do Acordo Quadro celebrado pela Agência Nacional de Compras 
Públicas, E.P.E. e que terá por objeto o fornecimento de energia elétrica em média tensão e baixa tensão para os locais de consumo 
identificados pelos Municípios de Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos 
de Monsaraz, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vila Viçosa.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a decisão de contratar os serviços de fornecimento de Energia Elétrica através de um procedimento de adjudicação ao 
abrigo do Acordo Quadro celebrado pela Agência Nacional de Compras Públicas, E.P.E.;
b) Aprovar a integração deste Município de Reguengos de Monsaraz, num agrupamento de entidades adjudicantes composto pelos 
Municípios de Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de 
Monsaraz, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vila Viçosa, com vista ao procedimento para aquisição de fornecimento de Energia 
Elétrica;
c) 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 
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promover e praticar todos os atos 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;
d) Aprovar o texto e conteúdo do “Acordo para Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes”.

Grandes Opções do Plano para o Quadriénio 2012-2015 e Orçamento Municipal para o Ano de 2012
Foi presente a Proposta n.º 151/GP/2011, atinente às Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2012-2015 e Orçamento Municipal 
para o ano de 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos favoráveis do Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, do Senhor 
Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel janeiro, da Senhora Vereadora, Joaquina Margalha e do Senhor Vereador, Carlos Costa e o 
voto de abstenção do Senhor Vereador, Rui Amendoeira:

a) Aprovar o Orçamento Municipal para o ano de 2012;
b) Aprovar as Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2012-2015;
c) Remeter à Assembleia Municipal, sob forma de proposta, os aludidos documentos previsionais, para efeitos de apreciação e 
aprovação.

Atualização da Tabela de Taxas
Foi presente a Proposta n.º 152/GP/2011, atinente à atualização da Tabela de Taxas.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, não aplicar para o ano de 2012 qualquer atualização dos valores das taxas previstas 
no Regulamento e Tabela de Taxas, Tarifas e Preços deste Município de Reguengos de Monsaraz.

Revogação do Ato que Determinou a Abertura do Procedimento Concursal para a Constituição de Relação Jurídica de Emprego 
Público, na Modalidade de Contrato de Trabalho em Funções Públicas por Tempo Determinado de um Técnico Superior (Turismo)
Foi presente a Proposta n.º 153/GP/2011, atinente à revogação do ato que determinou a abertura do procedimento concursal para a 
constituição de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determi-
nado, de um Técnico Superior (Turismo).
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar a revogação da deliberação desta Câmara Municipal tomada em reunião 
ordinária de 17 de novembro de 2010, pela qual foi determinada a abertura do procedimento concursal para a constituição de relação 
jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo determinado, para ocupação de 
posto de trabalho na carreira e categoria de um Técnico Superior (Turismo).

Caducidade da Adjudicação da Exploração da Loja n.º 1 das Piscinas Municipais Victor Martelo
Foi presente a Proposta n.º 154/GP/2011, atinente à caducidade da adjudicação da exploração da Loja n.º 1 das Piscinas Municipais 
Victor Martelo, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade da adjudicação da exploração da Loja n.º 1 das Piscinas Mu-
nicipais Victor Martelo à adjudicatária Telma de Fátima Valadas Rosado.

Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o Ano de 2012
Foi presente a Proposta n.º 155/GP/2011, atinente ao Mapa de Pessoal deste Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para 
o ano de 2012.

Ratificação do Contrato celebrado entre a Lusa – Agência de Notícias de Portugal, S.A. e o Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 156/GP/2011, atinente à ratificação da outorga do contrato celebrado entre a LUSA – Agência de Notícias de 
Portugal, S.A. e o Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar a outorga do Contrato entre a LUSA – Agência de Notícias de 
Portugal, S.A. e o Município de Reguengos de Monsaraz.

Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Carrapatelo
Foi presente a Proposta n.º 157/GP/2011, atinente à inventariação e avaliação de ruas, largos e espaços verdes da povoação de 
Carrapatelo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Avaliação n.º 9/CAPIC/2011, que inclui as ruas, largos e espaços 
verdes da povoação de Carrapatelo, freguesia de Corval e concelho de Reguengos de Monsaraz, no valor total de € 174.023,68 de ativo 
fixo bruto, com as respetivas amortizações, e com o valor atual líquido de € 35.287,26.

Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Santo António do Baldio
Presente a Proposta n.º 158/GP/2011, atinente à inventariação e avaliação de ruas, largos e espaços verdes da povoação de Santo 
António do Baldio.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Avaliação n.º 10/CAPIC/2011, que inclui as ruas, largos e espaços 
verdes da povoação de Santo António do Baldio, freguesia de Corval e concelho de Reguengos de Monsaraz, no valor total de € 513.399,67 
de ativo fixo bruto, com as respetivas amortizações, e com o valor atual líquido de € 85.821,61.

Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Perolivas
Foi presente a Proposta n.º 159/GP/2011, atinente à inventariação e avaliação de ruas, largos e espaços verdes da povoação de Pero-
livas.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Avaliação n.º 11/CAPIC/2011, que inclui as ruas, largos e espaços 
verdes da povoação de Perolivas, freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz, no valor total de € 970.822,45 de ativo fixo bruto, 
com as respetivas amortizações, e com o valor atual líquido de € 300.513,00.

Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 160/GP/2011, atinente à inventariação e avaliação de ruas, largos e espaços verdes da povoação de Mon-
saraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Avaliação n.º 12/CAPIC/2011, que inclui as ruas, largos e espaços 
verdes da povoação de Monsaraz, freguesia de Monsaraz e concelho de Reguengos de Monsaraz, no valor total de € 1.794.394,24 de ativo 
fixo bruto, com as respetivas amortizações, e com idêntico valor atual líquido.
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Revisão N.º 1 às Grandes Opções do Plano e Revisão N.º 1 ao Orçamento Municipal do Ano de 2011
Foi presente a Proposta n.º 161/GP/2011, atinente à Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano e Revisão n.º 1 ao Orçamento Municipal 
do ano de 2011.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar Revisão n.º 1 ao Orçamento Municipal para o ano de 2011, aprovar a Revisão 
n.º 1 às Grandes Opções do Plano do quadriénio 2011-2014.

Minuta de Contrato de Urbanização entre o Município de Reguengos de Monsaraz e Manuel de Jesus Lagarto Pires
Foi presente a Proposta n.º 162/GP/2011, atinente à aprovação da minuta do Contrato de Urbanização a celebrar entre o Município de 
Reguengos de Monsaraz e Manuel de Jesus Lagarto Pires.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato de Urbanização a celebrar entre o Município de Reguengos 
de Monsaraz e Manuel de Jesus Lagarto Pires, bem como.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 72/2008 - Maria do Rosário Quintas Carrilho.
Licenciamento para obras já executadas para alteração de moradia – Aprovação dos projetos de especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidades em apreço, nos exatos termos consignados.

Ata n.º 25/2011
28 de dezembro de 2011

Escala de Turnos de Serviço das Farmácias para o Ano de 2012
Foi presente uma comunicação provinda da Administração Regional de Saúde do Alentejo atinente à emissão de parecer sobre a proposta 
de escala de turnos de serviço das farmácias deste Concelho para o ano de 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta da Administração Regional de Saúde do Alentejo referente à 
escala de turnos de serviços das farmácias da área deste Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2012.

AdP – Águas de Portugal: Fim do Exercício de Funções do Presidente do Conselho de Administração
Foi presente a carta de despedida do exercício das funções do Presidente do Conselho de Administração da AdP – Águas de Portugal, 
SGPS, S.A., Dr. Pedro Cunha Serra.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Coral – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz – Campanha de Recolha de Roupas, Brinquedos e Calçado
Foi presente uma missiva provinda da Coral – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz referente à campanha de 
recolha de roupas, brinquedos e calçado que esta associação levou a efeito nesta quadra natalícia, em conjunto com a ABJ – Associação 
Baldio Jovem e a Búzios – Associação de Nadadores Salvadores de Coruche, pretendendo doar parte dessa recolha à novel Loja Social 
de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a doação de parte da recolha de roupas, brinquedos e calçado para a Loja 
Social de Reguengos de Monsaraz.

Protocolo a celebrar entre a EP – Estradas de Portugal, S.A. e o Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 163/GP/2011, atinente ao Protocolo a celebrar entre a EP – Estradas de Portugal, S.A. e o Município de 
Reguengos de Monsaraz para a entrega dos troços urbanos da EN 256, entre o Km 19,650 e o Km 22,000 e da ER 255, entre o Km 51,000 
e o Km 52,100.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do sobredito Protocolo.

Aditamento e Alteração ao Contrato de Empréstimo a Curto Prazo no Exercício de 2011 – Prorrogação de Prazo
Foi presente a Proposta n.º 164/GP/2011, atinente ao aditamento e alteração ao contrato de empréstimo a curto prazo no exercício de 
2011, tendo em vista a sua prorrogação até 31 de março de 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do prazo do contrato de empréstimo a curto prazo no exercício 
de 2011, no montante de € 700.000,00 celebrado com o Millennium bcp, com amortização até ao dia 31 de março de 2012, nos exatos 
termos do respetivo aditamento e alteração.

Designação de Elementos da Equipa de Enquadramento do Enclave
Foi presente a Proposta n.º 165/GP/2011, atinente à designação de elementos da equipa de enquadramento do Enclave do Município 
de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar que a equipa de enquadramento do Enclave do Município de Reguengos de 
Monsaraz seja constituída pelos seguintes trabalhadores:

i) Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe de Divisão de Administração Geral, em regime de substituição;
ii) Nuno Miguel Antunes Lourenço, Técnico Superior (Eng.ª Agro - Florestal);
iii) Sónia Maria Medinas Canhão Cavaco, Técnica Superior (Ciências Sociais);
iv) Sónia Sofia Cardoso Almeida, Técnica Superior (Ciências do Ambiente);
v) João Paulo Passinhas Batista, Técnico Superior (Gestão Autárquica);

e que a coordenação das atividades a desempenhar pelo Enclave é da responsabilidade da Técnica Superior de Ciências Sociais, Sónia 
Maria Medinas Canhão Cavaco, com a supervisão da equipa de enquadramento que, em colaboração com o IEFP, I. P. garantem a sua 
organização e funcionamento em estrita obediência aos normativos legais previstos na legislação aplicável.

Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de S. Pedro do Corval
Foi presente a Proposta n.º 166/GP/2011, atinente à inventariação e avaliação de ruas, largos e espaços verdes da povoação de S. Pedro 
do Corval.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Avaliação n.º 13/CAPIC/2011, que inclui as ruas, largos e espaços 
verdes da povoação de S. Pedro do Corval, freguesia de Corval e concelho de Reguengos de Monsaraz, no valor total de € 2.039.278,48 
de ativo fixo bruto, com as respetivas amortizações, e com o valor atual líquido de € 740.754,66.
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Revisão do Regulamento de Controlo Interno
Foi presente a Proposta n.º 167/GP/2011, atinente à revisão do Regulamento de Controlo Interno.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento de Controlo Interno.

Aceitação da Prorrogação da Autorização de Funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional até 30/06/2011 – Ratificação do 
Despacho n.º 24/GP/2011, de 26 de dezembro
Foi presente a Proposta n.º 168/GP/2011, atinente à ratificação do Despacho n.º 24/GP/2011, de 26 de dezembro, p.p., tendo em conta 
a aceitação da prorrogação da autorização de funcionamento do Gabinete de Inserção Profissional até 30/06/2011.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o sobredito Despacho n.º 24/GP/2011.

Plano Geral de Arquivo
Foi presente a Proposta n.º 169/GP/2011, atinente ao Plano Geral de Arquivo deste Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano Geral de Arquivo.

Inventariação e Avaliação de Arruamentos e Espaços Verdes da Cidade de Reguengos de Monsaraz – Parte I
Foi presente a Proposta n.º 170/GP/2011, atinente à inventariação e avaliação arruamentos e espaços verdes da cidade de Reguengos 
de Monsaraz – Parte I.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Avaliação n.º 14/CAPIC/2011, que inclui arruamentos e espaços 
verdes da Cidade de Reguengos de Monsaraz, freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz, no valor total de € 6.863.543,99 de ativo 
fixo bruto, com as respetivas amortizações, e com o valor atual líquido de € 2.829.573.63.

Proposta de Alteração ao Regulamento de Utilização da Piscinas Municipais de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 14/VP/2011, atinente à proposta de alteração ao Regulamento de Utilização das Piscinas Municipais de 
Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a alteração do nome do referido Regulamento, passando o mesmo a ter a seguinte redação – “Regulamento de Utiliza-
ção das Piscinas Municipais Victor Martelo”;
b) Aprovar a presente proposta de alterações ao Regulamento de Utilização das Piscinas Municipais de Reguengos de Monsaraz, 
bem como os atuais anexos;
c) Submeter a vertente proposta de alterações, atendendo ao princípio de participação dos interessados nas decisões que lhe 
digam respeito, a discussão pública, nos termos do disposto nos artigos 117.º e 118.º do Código de Procedimento Administrativo;

Desentupimento do Ramal de Esgoto (Restaurante Aloendro) – Anulação de Fatura
Foi presente a Proposta n.º 15/VP/2011, atinente à anulação de fatura do serviço prestado de desentupimento do ramal de esgoto do 
Restaurante Aloendro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a anulação da fatura emitida em nome do Restaurante Aloendro com o n.º 4, 
no valor de 1.515, 09 € e emitir uma nova fatura onde sejam imputados 50% dos custos totais de intervenção com o desentupimento 
das caixas de esgoto.

Protocolo entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Gesamb – Gestão Ambiental e de Resíduos, EEIM – Resíduos de Construção 
e Demolição 
Foi presente a Proposta n.º 16/VP/2011, atinente ao Protocolo a celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Gesamb – 
Gestão Ambiental e de Resíduos, EEIM com vista à implementação e sustentabilidade de um sistema de gestão de resíduos de construção 
e demolição.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do sobredito Protocolo.

Contrato de Prestação de Serviços por Tarefa - Arqueólogo
Foi presente a Proposta n.º 26/VJLM/2011, referente à formação de contrato de prestação de serviços por tarefa através de ajuste 
direto com arqueólogo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à celebração de contrato de prestação de serviços na mo-
dalidade de tarefa por ajuste direto com a Arqueóloga Maria João Silva Simões Ângelo, com a duração de seis meses, não prorrogável, 
podendo ser feito cessar a todo o tempo por qualquer das partes e que o preço base mensal seja fixado em € 1.200,00.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 22/2008 - Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva
Licenciamento para obras de construção de edifício, Unidade de Saúde – Unidade de Longa Duração – Aprovação dos projetos de alterações 
à arquitetura e especialidades durante a execução dos trabalhos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações aos projetos de arquitetura e especialidades em apreço, nos 
exatos termos consignados.

Processo administrativo titulado pelo alvará n.º 03/96 - Destinos Geniais, Lda.
Alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 3/96 de 9 de setembro de 1998.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 03/96, nos 
exatos termos consignados.

Ata n.º 01/2012
11 de janeiro de 2012

Câmara Municipal de Serpa: Candidatura do Cante Alentejano a Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO
Foi presente um ofício da Câmara Municipal de Serpa agradecendo o apoio que esta autarquia prestou à candidatura do Cante Alentejano 
a Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
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Cerimónia de Apresentação das Obras de Restauro da Torre do Relógio e do Programa das Comemorações dos 500 Anos do Foral 
Manuelino de Monsaraz
Foi presente o programa da cerimónia de apresentação das obras de restauro da Torre do Relógio e das comemorações dos 500 anos do 
Foral Manuelino de Monsaraz, a ocorrer no próximo dia 28 de janeiro, p.p., a partir das 17 horas, na Igreja de Santiago, em Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva: Aceitação de Lugar na Comissão Administrativa 
Foi presente um ofício da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva atinente a nova formulação de convite para integrar a Comissão 
Administrativa daquela Instituição.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, reiterar a sua posição sobre o assunto assumida em reunião desta Câmara Municipal 
de 7 de setembro de 2011.

Ministério da Administração Interna: Contratos Locais de Segurança
Foi presente o Despacho proferido pelo Senhor Ministro da Administração Interna, Dr. Miguel Macedo, atinente aos Contratos Locais de 
Segurança.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Agrupamento Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz: Aulas de Natação para Jovens da Turma PIEF
Solicita o Agrupamento Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz, autorização para utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo 
(coberta), para que os jovens da turma PIEF (2.º ciclo), possam ter aulas de natação, quinzenalmente, à segunda-feira, a partir do 
próximo dia 16 de janeiro, corrente e durante o presente ano letivo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo (coberta), no período 
e para o fim peticionado.

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 10 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 10 do Orçamento Municipal 
do Ano Económico-Financeiro de 2011
Foi presente o Despacho n.º 10/GP/CPA/2011, que determinou a aprovação da Alteração n.º 10 às Grandes Opções do Plano e Alteração 
n.º 10 ao Orçamento Municipal do corrente ano económico-financeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar os sobreditos documentos previsionais.

Escritura de Justificação Notarial – Casa de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 01/GP/2012, atinente à realização de escritura de justificação do prédio urbano, destinado a sala de ex-
posições e atelier de trabalho ao vivo, sito no Largo D. Nuno Álvares Pereira, em Monsaraz, e que não se encontra registado na Conser-
vatória 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 prédio urbano, destinado a sala de ex-
posições e atelier de trabalho ao vivo, sito no Largo D. Nuno Álvares Pereira, em Monsaraz, freguesia de Monsaraz e concelho de 
Reguengos de Monsaraz;
b) Determinar que sejam declarantes na escritura, os senhores Joaquim Inácio Coelho Neves Cardoso, José António Ramalho 
Galhanas e António Joaquim Lopes Rodrigues.

Escritura de Justificação Notarial – Antiga Mercearia do Bairro de São João, em Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 02/GP/2012, atinente à realização de escritura de justificação do prédio urbano, destinado a comércio (mini 
mercado e/ou pastelaria), sito no Bairro de São João, em Reguengos de Monsaraz, cuja inscrição na matriz predial urbana se encontra 
omissa e 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 prédio urbano, destinado a comércio 
(mini mercado e/ou pastelaria), sito no Bairro de São João, em Reguengos de Monsaraz, freguesia e concelho de Reguengos de 
Monsaraz;
b) Determinar que sejam declarantes na escritura, os senhores Miguel Jacinto Balixa Monteiro, Manuel Jacinto Rodrigues Lopes e 
Francisco José Mata da Conceição.

Orçamentação e Gestão de Despesas com Pessoal
Foi presente a Proposta n.º 03/GP/2012, atinente à Orçamentação e Gestão de Despesas com Pessoal.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar, para o ano de 2012, a fixação do montante global de € 246.860,00 para suportar encargos com o recrutamento de tra-
balhadores, quer em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, quer em regime de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo determinado;
b) Não aprovar qualquer verba, para o ano de 2012, para alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório, para alterações 
do posicionamento remuneratório por opção gestionária, para alterações excecionais de posicionamento remuneratório e para 
prémios de desempenho;

Constituição de Fundos de Maneio para 2012
Foi presente a Proposta n.º 04/GP/2012, referente à constituição de Fundos de Maneio para o ano 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição dos seguintes fundos de maneio para o ano de 2012:

i) No âmbito da unidade orgânica Administração Geral, à responsabilidade da Coordenadora Técnica da subunidade orgânica 
Taxas e Licenças, Maria Beatriz Lopes da Silva, no valor de € 100,00;
ii) No âmbito da unidade orgânica Administração Geral, à responsabilidade da Assistente Técnica da subunidade orgânica 
Balcão Único, Maria Rosado Ventura Gato Almeida, no valor de € 100,00 ;
iii) No âmbito da unidade orgânica Financeira, à responsabilidade da Coordenadora Técnica da subunidade orgânica Contabili-
dade e Património, Benvinda Caeiro Lopes Monteiro, no valor de € 1.000,00;
iv) No âmbito da unidade orgânica Financeira, à responsabilidade do Coordenador Técnico da subunidade orgânica Aprovi-
sionamento e Gestão de Stocks, Fernando da Ascensão Fernandes Mendes, no valor de € 750,00;
v) No âmbito da unidade orgânica Planeamento e Desenvolvimento Económico, à responsabilidade da Assistente Técnica da 
subunidade orgânica Turismo, Maria de Jesus Cardoso Gamado, no valor de € 250,00;
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vi) No âmbito da unidade orgânica Cultura, Educação e Desporto, à responsabilidade do Técnico Superior da subunidade 
orgânica Educação, João Paulo Passinhas Batista, no valor de € 400,00;
vii) No âmbito da unidade orgânica Solidariedade Social, à responsabilidade da Técnica Superior, Sónia Maria Medinas Canhão 
Cavaco, no valor de € 200,00;

Regulamento de Publicidade, Outras Utilizações do Espaço Público e Mobiliário Urbano do Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 05/GP/2012, referente ao Regulamento de Publicidade, Outras Utilizações do Espaço Público e Mobiliário 
Urbano do Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o aludido Regulamento.

Pagamento em Prestações das Taxas Relativas à Emissão do Alvará de Loteamento da Licença Administrativa n.º L2/2010
Foi presente a Proposta n.º 06/GP/2012, atinente ao pagamento em prestações das taxas relativas à emissão do alvará de loteamento 
da licença administrativa n.º L2/2010.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento em prestações das taxas relativas à emissão do referido alvará 
de loteamento, em 3 (três) prestações, nos seguintes termos:

i) 30% (€ 7.354,66), aquando da emissão do alvará;
ii) 40% (€ 9.806,22), 90 (noventa) dias após a data do primeiro pagamento;
iii) 30% (€ 7.354,66), até ao termo do prazo de execução das obras de urbanização;

Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior Público – Ano Letivo 2011-2012 – Lista Provisória
Foi presente a Proposta n.º 01/VJLM/2012, referente à Lista de Classificação Provisória dos candidatos admitidos e excluídos para a 
atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior Público para o ano letivo 2011-2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Lista de Classificação Provisória para a atribuição de Bolsas de Estudo 
a Estudantes do Ensino Superior Público para o ano letivo 2011-2012, bem como, determinar a notificação a todos os candidatos da 
referida Lista de Classificação Provisória, para o exercício do direito à audiência de interessados.

Ata n.º 02/2012
25 de janeiro de 2012

Pedido de Colaboração para Realização de Dissertação de Mestrado
Foi presente uma missiva subscrita por Anabela Caeiro e Vânia Ramalho atinente a pedido de colaboração para a realização de dissertação 
de Mestrado em Ciências da Educação da Universidade de Évora, no âmbito do impacto do processo RVCC – Reconhecimento, Validação e 
Certificação de Competências no desempenho dos adultos certificados.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a realização dos inquéritos necessários junto dos funcionários deste Mu-
nicípio.

Auto de Doação do Espólio do Dr. José Pires Gonçalves
Foi presente o auto de doação do espólio do Dr. José Pires Gonçalves a outorgar no próximo dia 28 de janeiro de 2012, em Monsaraz, 
entre o Município de Évora e o Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar o fundo documental pertencente ao Dr. José Pires Gonçalves (1908-1984).

Acompanhamento do Contrato Local de Segurança com o Município de Reguengos de Monsaraz 
Foi presente o mapa mensal do mês de dezembro de 2011 referente ao acompanhamento do Contrato Local de Segurança, cujo Protocolo 
foi outorgado, em 27 de abril de 2009, entre o Ministério da Administração Interna, que neste momento é representado pela Guarda 
Nacional Republicana e o Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Programa das Comemorações dos 500 Anos do Foral Manuelino de Monsaraz
Foi presente o programa das Comemorações dos 500 Anos do Foral Manuelino de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Coro Paroquial de Reguengos – Carnaval 2012
Solicita o Coro Paroquial de Reguengos diversos apoios para a realização da festa do Carnaval em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência de utilização de um dos Pavilhões Multiusos do Parque de Feiras e 
Exposições, designadamente o Pavilhão C, bem como os demais apoios de natureza logística. Ademais, mais ficou deliberado, igualmente 
por unanimidade, não conceder qualquer apoio pecuniário, tendo em conta a observância vertida no aplicável Regulamento de Apoio ao 
Associativismo do Município de Reguengos de Monsaraz.

Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndios em Edifícios – Medidas de Autoproteção
Foi presente o ofício rececionado no Agrupamento Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz, provindo de uma empresa especializada 
na área da segurança para estabelecimentos, alertando para a necessidade legal da existência de medidas de autoproteção e de gestão 
de segurança contra incêndios em edifícios, designadamente, e neste caso, nos estabelecimentos de ensino da responsabilidade desta 
autarquia, tendo em conta o preceituado no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, que estabelece o regime jurídico da segu-
rança contra incêndios em edifícios, que foi devidamente regulamentado pela Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro.
O Executivo Municipal tomou conhecimento e determinou que se verifique se os estabelecimentos de ensino da responsabilidade desta 
autarquia estão a cumprir as sobreditas Medidas de Autoproteção.

Pedido de Ressarcimento de Danos em Viatura de Terceiro
Foi presente o Parecer Jurídico n.º 01/JUA/2012, atinente a ressarcimento de danos em viatura de terceiro – Ana Maria Galante Poupinha 
Claré.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ressarcir a senhora Ana Maria Galante Poupinha Claré na importância de € 190,00, 
referente a danos causados no seu veículo.

Arrendamento de Prédio Urbano sito na Rua Gonçalves Crespo, n.º 14, em Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 07/GP/2012, atinente ao arrendamento do prédio urbano sito na Rua Gonçalves Crespo, n.º 14, em Reguen-
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gos de Monsaraz, propriedade da herança de Antónia Rita Nogueira, legalmente representada pelo cabeça de casal, senhor Mário da Rosa 
Passinhas, para a residência permanente da senhora Inácia Serpa Araújo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de contrato de arrendamento com o senhor Mário da Rosa 
Passinhas, cabeça de casal da herança de Antónia Rita Nogueira, por duração indeterminada, para a residência permanente da senhora 
Inácia Serpa Araújo, com a renda mensal de € 250,00.

Caducidade Definitiva da Adjudicação da Exploração da Loja n.º 1 das Piscinas Municipais Victor Martelo, em Reguengos de Mon-
saraz
Foi presente a Proposta n.º 08/GP/2012, atinente à caducidade definitiva da adjudicação da exploração da Loja n.º 1 das Piscinas Mu-
nicipais Victor Martelo, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade definitiva da adjudicação, à senhora Telma de Fátima Valadas 
Rosado, da exploração da Loja n.º 1 das Piscinas Municipais Victor Martelo.

Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Agência Regional de Energia do Centro e Baixo Alentejo e o Município de Reguengos 
de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 09/GP/2012, atinente ao Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Agência Regional de Energia do Centro 
e Baixo Alentejo e o Município de Reguengos de Monsaraz no âmbito do projeto ALTERCEXA II – Medidas de atenuação e adaptação às 
mudanças climáticas através da promoção de energias alternativas no Centro, Alentejo e Extremadura (Fase II).
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo em apreço.

Ata n.º 03/2012
8 de fevereiro de 2012

Carnaval 2012: Tolerância de Ponto
Tendo em conta a tradição dos festejos carnavalescos, a expectativa de dinamização económica e ainda a previsibilidade de um reduzido 
números de munícipes nos serviços públicos desta autarquia, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade que fosse concedida 
tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval, dia 21 de fevereiro de 2012 a todos os funcionários e colaboradores do Município de 
Reguengos de Monsaraz

Torre do Relógio de Monsaraz: Memorando
Foi presente um memorando sobre a Torre do Relógio de Monsaraz e as respetivas obras de recuperação e conservação, subscrita pela 
Direção Regional de Cultura do Alentejo.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Mercado Municipal: Taxa pela Ocupação de Bancas
O senhor Presidente da Câmara Municipal, suscitou a questão relacionada com a cobrança de taxas pela ocupação de bancas do Mercado 
Municipal dos vendedores de peixe, hortaliça, fruta e outros, enquanto decorrerem as obras de requalificação deste espaço.
Assim, e tendo em conta os constrangimentos a que os mesmos irão estar sujeitos durante toda a execução da empreitada, o Executivo 
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão de isenção de taxa pela ocupação de bancas do Mercado Municipal a todos 
os vendedores, durante a execução da obra de requalificação do Mercado Municipal.

Atlético Sport Clube - Futebol Juvenil: Utilização do Auditório Municipal
Solicita o departamento de futebol juvenil do Atlético Sport Clube autorização para utilização do Auditório Municipal, no próximo dia 25 
de fevereiro, para a realização de uma “Noite de Fados”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Auditório Municipal, na data e para o fim peticionado.

Associação Vencer Autismo: Dia Mundial da Consciencialização do Autismo
A senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta de missiva emanada da Associação Vencer Autismo atinente à celebração do Dia 
Mundial da Consciencialização do Autismo e propôs que a autarquia aderisse a esta iniciativa, iluminando de azul, a Torre do Relógio de 
Monsaraz e a fachada principal do edifício dos Paços do Município nos dias 1 e 2 de abril, próximo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aderir à referida iniciativa.

Escola Básica n.º 2 de Reguengos de Monsaraz: Circulação de Veículos
O senhor Vereador, Rui Amendoeira deu conta da necessidade de serem colocadas bandas cromáticas no pavimento da Rua de Goa, 
junto à portaria da Escola Básica n.º 2, em Reguengos de Monsaraz, por forma a evitar que os veículos que ali circulam se excedam na 
velocidade, porquanto muitos alunos deste estabelecimento de ensino frequentam aquela zona urbana, quer à entrada, quer à saída 
das suas atividades escolares.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, analisar a situação em causa e tomar as medidas necessárias, por forma a garantir a 
segurança aos inúmeros alunos que frequentam o sobredito estabelecimento de ensino.

Queixa-Crime Contra Bruno Fernando Guerreiro Nobre Baltazar Nobre
Foi presente a Informação n.º 02/JUA /2012, emanada da unidade orgânica Jurídica e de Auditoria deste Município, atinente à ocorrência 
de atos de vandalismo no veículo ligeiro de mercadorias, de marca SEAT, modelo IBIZA, com a matrícula 29-DP-80, ao serviço desta autar-
quia.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deduzir queixa-crime contra Bruno Fernando Guerreiro Nobre Baltazar Nobre junto 
dos serviços do Ministério Público do Tribunal Judicial de Reguengos de Monsaraz, bem como, deduzir pedido de indemnização cível, no 
montante de € 260,00, para ressarcimento do Município dos danos patrimoniais a que os ilícitos criminais deram causa.

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 1 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 1 do Orçamento Municipal do 
Ano Económico-Financeiro de 2012
Foi presente o Despacho n.º 01/GP/CPA/2012, que determinou a aprovação da Alteração n.º 1 às Grandes Opções do Plano e Alteração 
n.º 1 ao Orçamento Municipal do corrente ano económico-financeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar os sobreditos documentos previsionais.
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Alteração aos Fatores de Ponderação Específicos – Definição dos Critérios de Apoio ao Associativismo Desportivo – Ratificação do 
Despacho n.º 01/GP/2012, de 26 de janeiro
Foi presente a Proposta n.º 10/GP/2012, atinente à ratificação do Despacho n.º 01/GP/2012, de 26 de janeiro, que determinou a aprova-
ção da alteração aos fatores de ponderação específicos – definição dos critérios de apoio ao associativismo desportivo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ ratificar o sobredito Despacho.

Alteração aos Fatores de Ponderação Específicos – Definição dos Critérios de Apoio ao Associativismo Cultural, Recreativo e Social 
– Ratificação do Despacho n.º 02/GP/2012, de 26 de janeiro
Foi presente a Proposta n.º 11/GP/2012, atinente à ratificação do Despacho n.º 02/GP/2012, de 26 de janeiro, que determinou a 
aprovação da alteração aos fatores de ponderação específicos – definição dos critérios de apoio ao associativismo cultural, recreativo 
e social.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o sobredito Despacho.

Contrato de Comodato entre o Centro Comercial Arcádia, Lda. e o Município de Reguengos de Monsaraz 
Foi presente a Proposta n.º 12/GP/2012, atinente à aprovação da minuta do Contrato de Comodato a celebrar entre o Centro Comercial 
Arcádia, Lda. e o Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato de Comodato em apreço.

Atualização das Rendas das Habitações Municipais Arrendadas ao abrigo do Regime Jurídico da Renda Apoiada
Foi presente a Proposta n.º 13/GP/2012, atinente à atualização das rendas das habitações municipais arrendadas ao abrigo do regime 
jurídico da renda apoiada.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a atualização imediata das rendas que sejam inferiores a 1% do salário mínimo nacional para o valor mínimo 
obrigatório;
b) Solicitar aos arrendatários o envio da documentação necessária para que os serviços procedam à atualização das rendas apoia-
das no ano de 2012;
c) Que seja instituído o procedimento de atualização anual das rendas apoiadas;

Projeto de Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 14/GP/2012, atinente ao Projeto de Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do Município 
de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar o presente Projeto de Regulamento;
b) Submeter o Projeto de Regulamento em apreço a discussão pública, atento o princípio da participação dos interessados;
c) Solicitar durante o período de consulta pública a emissão de parecer sobre o presente Projeto de Regulamento à Entidade 
Reguladora do Serviço de Águas e Resíduos (ERSAR).

Projeto de Regulamento do Serviço de Saneamento de Águas Residuais e Pluviais Urbanas do Município de Reguengos de Mon-
saraz
Foi presente a Proposta n.º 15/GP/2012, atinente ao Projeto de Regulamento do Serviço de Saneamento de Águas Residuais e Pluviais 
Urbanas do Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar o presente Projeto de Regulamento;
b) Submeter o Projeto de Regulamento em apreço a discussão pública, atento o princípio da participação dos interessados;
c) Solicitar durante o período de consulta pública a emissão de parecer sobre o presente Projeto de Regulamento à Entidade 
Reguladora do Serviço de Águas e Resíduos (ERSAR);

Auto de Notícia por Contraordenação n.º 08/12 - ENMA da Guarda Nacional Republicana
Foi presente a Proposta n.º 16/GP/2012, atinente ao Auto de Notícia por Contraordenação n.º 08/12 - ENMA do Destacamento Territorial 
de Reguengos de Monsaraz da Guarda Nacional Republicana contra Arlindo Nunes Gato.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar a abertura de competente processo de contraordenação contra Arlindo 
Nunes Gato.

Inventariação e Avaliação de Arruamentos e Espaços Verdes da Cidade de Reguengos de Monsaraz – Parte II
Foi presente a Proposta n.º 17/GP/2012, atinente à inventariação e avaliação de arruamentos e espaços verdes da cidade de Reguengos 
de Monsaraz – Parte II.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Auto de Avaliação n.º 1/CAPIC/2012, que inclui arruamentos e espaços 
verdes da cidade de Reguengos de Monsaraz, freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz, no valor total de € 2.498.283,65 de ativo 
fixo bruto, com as respetivas amortizações, e com o valor atual líquido de € 1.389.072,18.

Contração de Empréstimo a Curto Prazo – Análise de Propostas
Foi presente a Proposta n.º 18/GP/2012, atinente à análise das propostas do empréstimo a curto prazo de € 700.000,00 destinado a 
suprir eventuais dificuldades de tesouraria, na sequência do deliberado na reunião ordinária da Câmara Municipal de 14 de dezembro de 
2011 e na sessão ordinária da Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2011.
O assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de crédito apresentada pelo Banco Espírito Santo, nas 
condições expressas para suprir eventuais dificuldades de tesouraria.

Atribuição de Apoios ao Atlético Sport Clube – Futebol Sénior – Ratificação do Despacho n.º 01/VP/2012, de 27 de janeiro
Foi presente a Proposta n.º 01/VP/2012, atinente à ratificação do Despacho n.º 01/VP/2012, de 27 de janeiro, que determinou a aprova-
ção da atribuição de apoios ao Atlético Sport Clube – Futebol Sénior, no corrente ano de 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o sobredito Despacho.

Atribuição de Apoios às Associações de Natureza Desportiva – Ano de 2012
Foi presente a Proposta n.º 02/VP/2012, atinente à atribuição de apoios às associações de natureza desportiva para o corrente ano de 
2012.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos subsídios às associações de natureza desportiva, para o corrente 
ano de 2012, nos exatos termos propostos, quer quanto aos valores, quer quanto à sua distribuição.

Protocolo de Cooperação com a Associação Humanitária – Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz – Atualização de Sub-
sídio Anual
Foi presente a Proposta n.º 03/VP/2012, atinente à atualização de subsídio anual tendo em conta o disposto no n.º 2 da Cláusula Primeira 
do Protocolo de Cooperação outorgado entre este Município e a Associação Humanitária – Bombeiros Voluntários de Reguengos de Mon-
saraz, aprovado em reunião camarária de 21 de Abril de 2010.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, nos termos da Cláusula Primeira do aludido Protocolo de Cooperação, a 
atualização do valor do subsídio anual ordinário para o ano de 2012 no valor de € 72.000,00.

Atribuição de Apoios às Associações de Natureza Cultural, Recreativa e Social – Ano de 2012
Foi presente a Proposta n.º 02/VJLM/2012, atinente à atribuição de apoios às associações de natureza cultural, recreativa e social para 
o corrente ano de 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos subsídios às associações de natureza cultural, recreativa e 
social, para o corrente ano de 2012, nos exatos termos propostos quer quanto aos seus valores, quer quanto à sua distribuição.

Aprovação da Alteração n.º 2 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 2 do Orçamento Municipal do Ano Económico-Financeiro 
de 2012
Foi presente a Alteração n.º 2 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 2 ao Orçamento Municipal do corrente ano económico-
financeiro de 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Alteração n.º 2 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 2 ao Orçamento 
Municipal do corrente ano económico-financeiro de 2012.

Pedido de Isenção do Pagamento de Taxas pela emissão de Alvarás de Licença de Obras de Construção e de Autorização de Utiliza-
ção e pela Ocupação da Via Pública apresentado pela Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 19/GP/2012, referente ao pedido de isenção do pagamento de taxas pela emissão de alvará de licença de 
obras de construção e de autorização de utilização e pela ocupação da via pública inerente ao processo de remodelação e ampliação 
de antiga adega a espaço multifunções, sita na Rua Carvalho Araújo, n.º 8, em Reguengos de Monsaraz, apresentado pela Santa Casa da 
Misericórdia de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento das taxas, apresentado pela Santa Casa da Misericórdia 
de Reguengos de Monsaraz, no valor total de € 752,30.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 012/2012 - Hugo Fritz Stutz
Pedido de informação prévia para obras de edificação de casa de campo e picadeiro
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de informação prévia em apreço, nos exatos termos consignados.

Ata n.º 04/2012
22 de fevereiro de 2012

Agrupamento Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz: Utilização do Parque da Cidade 
Solicita o Agrupamento Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz, autorização para utilização do Parque da Cidade e de algum apoio 
logístico, no próximo dia 23 de março, para a realização de uma mega-atividade multidisciplinar designada CSI-AVERM (Ciência e Saúde 
sob Investigação), organizada e dinamizada pela equipa do Projeto de Promoção e Educação para a Saúde e pelos professores do Depar-
tamento de Matemática e Ciências Experimentais e aberto a toda a comunidade educativa e com a presença dos alunos do 5.º, 6.º, 7.º, 
8.º e 9.º ano de escolaridade acompanhados pelos professores da Escola Básica n.º 1 de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Parque da Cidade, bem como o apoio logístico possível.

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense: Utilização do Auditório Municipal 
Solicita a Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense autorização para utilização do Auditório Municipal, no próximo dia 3 de março, 
para a realização de um concerto com o Coro Polifónico e a Banda nas comemorações do 126.º aniversário daquela associação.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Auditório Municipal, na data e para o fim peticionado.

Contrato de Comodato entre a Freguesia de Reguengos de Monsaraz e o Município de Reguengos de Monsaraz 
Foi presente a Proposta n.º 20/GP/2012, atinente à aprovação da minuta do Contrato de Comodato a celebrar entre a Freguesia de 
Reguengos de Monsaraz e o Município de Reguengos de Monsaraz tendente à construção do Parque Desportivo de Caridade.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato em apreço.

Festas a Santo António 2012 – Marchas Populares
Foi presente a Proposta n.º 21/GP/2012, atinente à atribuição de subsídio a cada Marcha Popular que queira participar nas Festas a 
Santo António 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição a cada Marcha Infantil de um subsídio de € 750,00 e para cada 
Marcha de Adultos um subsídio de € 1.500,00, que seja organizada por qualquer coletividade recreativa, cultural e desportiva, bem como 
de entidades públicas deste Concelho de Reguengos de Monsaraz, que participe nas Festas a Santo António 2012.

Abertura de Concurso para Cargo de Direção Intermédia do 2.º Grau – Chefe de Divisão da Unidade Orgânica Flexível Financeira
Foi presente a Proposta n.º 22/GP/2012, atinente à abertura de concurso para cargo de direção intermédia do 2.º grau – Chefe de Divisão 
da unidade orgânica flexível Financeira.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento concursal em apreço, 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 
2012, 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, 
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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 entre trabalhadores com relação jurídica 
de emprego público constituída por tempo indeterminado, licenciados dotados de competência técnica e aptidão para o exercí-
cio de funções de direção, 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 Economia 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 Seleção: Avaliação Curricular e Entrevista Pública de Seleção. 
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.

Aquisição de Prédio com a Área Total de 1.417 m2 destinado à Construção do Campo de Jogos de Outeiro
Foi presente a Proposta n.º 23/GP/2012, atinente à aquisição de prédio com a área total de 1.417 m2 destinado à construção do Campo 
de Jogos de Outeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, adquirir o prédio rústico situado em “Gomes”, em Outeiro1.417 m2, pelo preço de 
€ 12.500,00.

Contrato de Comodato entre Manuel Gião Gonçalves Caeiro e Outros e o Município de Reguengos de Monsaraz 
Foi presente a Proposta n.º 24/GP/2012, atinente à aprovação da minuta do Contrato de Comodato a celebrar entre Manuel Gião Gon-
çalves Caeiro e Outros e este Município de Reguengos de Monsaraz tendente à execução do projeto de requalificação da envolvente à 
Rocha dos Namorados.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de comodato em apreço.

Parque Desportivo de Caridade
Foi presente a Proposta n.º 25/GP/2012, referente à aprovação do projeto de “Parque Desportivo de Caridade”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto técnico em apreço, determinar a execução da obra pública de 
“Parque Desportivo de Caridade” através de procedimento concursal de Ajuste Direto e candidatar o presente projeto aos incentivos 
comunitários, nomeadamente no âmbito do PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural.

Parque Desportivo de Outeiro
Foi presente a Proposta n.º 26/GP/2012, referente à aprovação do projeto de “Parque Desportivo de Outeiro”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto técnico em apreço, determinar a execução da obra pública de 
“Parque Desportivo de Outeiro” através de procedimento por Concurso Público e candidatar o presente projeto aos incentivos comuni-
tários, nomeadamente no âmbito do PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural.

Casa do Cante
Foi presente a Proposta n.º 27/GP/2012, referente à aprovação do projeto de “Casa do Cante”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto técnico em apreço, determinar a execução da obra pública de 
“Casa do Cante” através de procedimento concursal de Ajuste Direto e candidatar o presente projeto aos incentivos comunitários, 
nomeadamente no âmbito do PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural.

Requalificação da Envolvente à Rocha dos Namorados
Foi presente a Proposta n.º 28/GP/2012, referente à aprovação do projeto de “Requalificação da Envolvente à Rocha dos Namorados”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto técnico em apreço, determinar a execução da obra pública de 
“Requalificação da Envolvente à Rocha dos Namorados” através de procedimento concursal de Ajuste Direto e candidatar o presente 
projeto aos incentivos comunitários, nomeadamente no âmbito do PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural.

Parque S. Marcos 
Foi presente a Proposta n.º 29/GP/2012, referente à aprovação do projeto de “Parque S. Marcos”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto técnico em apreço, determinar a execução da obra pública de 
“Parque S. Marcos” através de procedimento concursal de Ajuste Direto e candidatar o presente projeto aos incentivos comunitários.

Minuta de Protocolos de Colaboração para Cedência de Viaturas das Freguesias de Reguengos de Monsaraz e de Campinho
Foi presente a Proposta n.º 30/GP/2012, atinente à aprovação das minutas dos Protocolos de Colaboração para Cedência de Viaturas das 
Freguesias de Reguengos de Monsaraz e de Campinho.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas dos Protocolos em apreço.

Contrato de Comodato entre a Associação de Desenvolvimento Económico, Social e Cultural de Campinho Gente Nova e o Município 
de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 31/GP/2012, atinente à aprovação da minuta do Contrato de Comodato a celebrar entre a Associação de 
Desenvolvimento Económico, Social e Cultural de Campinho Gente Nova e o Município de Reguengos de Monsaraz tendente à construção 
do Parque Campinho.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato em apreço.

Parque Campinho
Foi presente a Proposta n.º 32/GP/2012, referente à aprovação do projeto de “Parque Campinho”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto técnico em apreço, determinar a execução da obra pública de 
“Parque Campinho” através de procedimento por Concurso Público, candidatar o presente projeto aos incentivos comunitários, nomea-
damente no âmbito do PRODER – Programa de Desenvolvimento Rural.

Projeto “Caminhar, Limpar e Plantar”
Foi presente a Informação n.º 01/VP/2012, atinente ao Projeto “Caminhar, Limpar e Plantar”, que decorrerá de 12 a 24 de março de 
2012.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
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Páscoa Ativa 2012: Atividades Lúdicas e Desportivas para Crianças
Foi presente a Proposta n.º 03/VJLM/2012, referente ao programa de atividades lúdicas e desportivas para crianças dos 6 aos 12 anos, 
durante as férias da Páscoa.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a realização e respetivo programa de atividades denominado “Páscoa Ativa 
2012”.

Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior Público – Ano Letivo 2011/2012 – Lista Final
Foi presente a Proposta n.º 04/VJLM/2012, referente à atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior público para o 
ano letivo 2011/2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a lista definitiva dos candidatos admitidos e excluídos, bem como a ordena-
ção dos candidatos admitidos para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior público e determinar atribuir as 
bolsas de estudo no montante pecuniário mensal de cada no valor de € 150,00 aos seguintes estudantes:

i) Alexandre Luís Falé de Almeida;
ii) Ana Sofia Lameira Caldeira;
iii) Inês Brites Bento;
iv) Andreia Isabel Paixão Neves;
v) Diogo Miguel Rodrigues Gaspar;
vi) Mário Sérgio Mendes Ramalho;
vii) Ana Rita Rosado da Silva.

Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Casa de Cultura de Corval
Foi presente a Proposta n.º 33/GP/2012, referente ao Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a outorgar entre o Município 
de Reguengos de Monsaraz e a Casa de Cultura de Corval.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a celebração do Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Casa de Cultura de Corval para a construção 
do relvado sintético no Campo de Jogos do Parque Desportivo de Corval;
b) Aprovar a minuta do Contrato Programa a celebrar com aquela associação;
c) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal, a outorgar o sobredito Contrato Programa; 
d) Submeter a presente deliberação à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 07/2012 - Manuel António Ambrósio Canário.
Licenciamento para obras de alteração de habitação existente – Aprovação do projeto de arquitetura
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura em apreço, nos exatos termos consignados.

Processo administrativo titulado pelo alvará n.º 01/2010 - Rotunda do Sol – Investimentos Imobiliários, Lda., Tomás Tomé Gamado
Alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 01/2010 de 07 de Maio de 2010
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 01/2010, nos 
exatos termos consignados.
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Suplemento
Deliberações da Assembleia Municipal
setembro de 2011 - fevereiro de 2012

Ata n.º 12/2011
29 de setembro de 2011

Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre a Atividade 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 redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.
A Assembleia Municipal tomou conhecimento.

Apreciação e Aprovação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Reguengos de Monsaraz
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à apreciação e aprovação do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil 
de Reguengos de Monsaraz.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Reguengos de Mon-
saraz.

Afetação ao Domínio Público Municipal de uma Parcela de Terreno com a Área de 2.450 m2, destinada a Alargamento do Caminho 
Municipal 1124-2 – Beneficiação entre ER255 e Carrapatelo
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à afetação 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 a ER 255 e o Carrapatelo.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a afetação ao domínio público municipal em apreço.

Apreciação, Discussão e Aprovação da Alteração ao Regulamento dos Serviços da Componente de Apoio à Família nos Estabeleci-
mentos de Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação da 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.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a 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.

Apreciação e Aprovação do Pedido de Isenção do Pagamento de Taxas, Tarifas e Preços pela Execução de Ramais de Ligação de Água 
e de Esgotos apresentado pela Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente a petição da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva e tendente à isenção 
do pagamento do ramal de água e do ramal de esgotos para a Unidade de Saúde Inácio Coelho Perdigão.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas em apreço.

Aprovação do Lançamento da Derrama para Cobrança no Ano de 2012
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação do lançamento da derrama no ano económico-financeiro de 
2012.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar para cobrança no ano económico-financeiro de 2012, o lançamento de 
uma derrama correspondente a 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas 
(IRC), com volume de negócios superior a € 150.000 e ao lançamento de uma taxa reduzida de derrama correspondente a 0,75% sobre 
o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC), com volume de negócios inferior a € 
150.000.
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Aprovação da Fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis no Ano de 2012
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação da fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para o ano 
de 2012.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 16 votos a favor dos membros do Partido Socialista e da Aliança para Mudar e 2 votos 
contra dos membros da Coligação Democrática Unitária, aprovar a fixação dos valores das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 
durante o ano económico-financeiro de 2012, em 0,7% para os prédios urbanos e em 0,4% para os prédios urbanos avaliados nos termos 
do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI).

Ata n.º 13/2011
29 de dezembro de 2011

Apreciação da informação escrita do Senhor Presidente da Câmara Municipal sobre a atividade 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 redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.
A Assembleia Municipal tomou conhecimento.

Relatório da Inspeção Ordinária ao Município de Reguengos de Monsaraz pela IGAL – Inspeçãocção-Geral da Administração Local;
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente ao Relatório da Inspeção Ordinária ao Município de Reguengos de Monsaraz 
pela IGAL – Inspeção-Geral da Administração Local.
A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

Apreciação e Aprovação da Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano e Revisão n.º 1 ao Orçamento Municipal do Ano de 2011
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação da Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano e Revisão n.º 1 ao 
Orçamento Municipal do Ano de 2011.
A Assembleia Municipal deliberou por maioria com 15 votos a favor dos membros do Partido Socialista e da Coligação Democrática Uni-
tária e 2 votos de abstenção dos membros da Aliança para Mudar, aprovar a Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano e Revisão n.º 1 ao 
Orçamento Municipal do Ano de 2011.

Apreciação e Aprovação da Atualização da Tabela de Taxas
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação da Atualização da Tabela de Taxas.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a não aplicação para o ano de 2012 de qualquer atualização dos valores 
da tabela de Taxas.

Apreciação e Aprovação do Protocolo de Colaboração e Cooperação entre o Município e as Freguesias respeitante ao Exercício 
Económico 2012
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação do Protocolo de Colaboração e Cooperação entre o Município e as 
Freguesias respeitante ao Exercício Económico 2012.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração e Cooperação em apreço.

Apreciação e Aprovação da Contração de Empréstimo a Curto Prazo no Exercício Económico de 2012
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação da Contração de Empréstimo a Curto Prazo no Exercício Económi-
co de 2012.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 15 votos a favor dos membros do Partido Socialista e da Coligação Democrática 
Unitária e 2 votos de abstenção dos membros da Aliança para Mudar, aprovar a contração de empréstimo em apreço.

Apreciação e Aprovação do Mapa Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2012
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação do Mapa Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o 
ano de 2012.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Mapa Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 
2012.

Apreciação e Aprovação das Grandes Opções do Plano para o Quadriénio 2012-2015 e Orçamento Municipal para o Ano de 2012
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação das Grandes Opções do Plano para o Quadriénio 2012-2015 e 
Orçamento Municipal para o ano de 2012.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria com 13 votos a favor dos membros do Partido Socialista e 4 votos de abstenção dos 
membros da Coligação Democrática Unitária e da Aliança para Mudar, aprovar as Grandes Opções do Plano para o Quadriénio 2012-2015 
e Orçamento Municipal para o ano de 2012.

Apreciação e Aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Caridade
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes 
da Povoação de Caridade.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a inventariação e avaliação em apreço.

Apreciação e Aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Cumeada
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes 
da Povoação de Cumeada.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a inventariação e avaliação em apreço.

Apreciação e Aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de S. Marcos do Campo
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes 
da Povoação de S. Marcos do Campo.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a inventariação e avaliação em apreço.

Apreciação e Aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Campinho
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes 
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da Povoação de Campinho.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a inventariação e avaliação em apreço.

Apreciação e Aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Outeiro
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes 
da Povoação de Outeiro.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a inventariação e avaliação em apreço.

Apreciação e Aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Barrada
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes 
da Povoação de Barrada.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a inventariação e avaliação em apreço.

Apreciação e Aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Motrinos
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes 
da Povoação de Motrinos.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a inventariação e avaliação em apreço.

Apreciação e Aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Telheiro/Ferragudo
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes 
da Povoação de Telheiro / Ferragudo.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a inventariação e avaliação em apreço.

Apreciação e Aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Carrapatelo
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes 
da Povoação de Carrapatelo.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a inventariação e avaliação em apreço.

Apreciação e Aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Santo António do Baldio
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da 
Povoação de Santo António do Baldio.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a inventariação e avaliação em apreço.

Apreciação e Aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Perolivas
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes 
da Povoação de Perolivas.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a inventariação e avaliação em apreço.

Apreciação e Aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Monsaraz
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes 
da Povoação de Monsaraz.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a inventariação e avaliação em apreço.

Apreciação e Aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de S. Pedro do Corval
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes 
da Povoação de S. Pedro do Corval.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a inventariação e avaliação em apreço.

Apreciação e Aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da Povoação de Reguengos de Monsaraz – 
Parte I
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação da Inventariação e Avaliação de Ruas, Largos e Espaços Verdes da 
Povoação de Reguengos de Monsaraz – Parte I.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a inventariação e avaliação em apreço.

Aditamento ao Contrato de Empréstimo de Curto Prazo do Exercício Económico de 2011
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal, atinente à aprovação do Aditamento ao Contrato de Empréstimo de Curto Prazo do 
Exercício Económico de 2011.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria com 15 votos a favor dos membros do Partido Socialista e da Coligação Democrática Uni-
tária e 2 votos de abstenção dos membros da Aliança para Mudar, aprovar o aditamento ao contrato de empréstimo em apreço.

Ata n.º 14/2012
29 de fevereiro de 2012

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 redação da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro.
A Assembleia Municipal tomou conhecimento.

Apreciação e Aprovação do Regulamento de Publicidade, Outras Utilizações do Espaço Público e Mobiliário Urbano do Município 
de Reguengos de Monsaraz
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal atinente à apreciação e aprovação do Regulamento de Publicidade, Outras Utilizações 
do Espaço Público e Mobiliário Urbano do Município de Reguengos de Monsaraz.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento de Publicidade, Outras Utilizações do Espaço Público e 
Mobiliário Urbano do Município de Reguengos de Monsaraz.
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Apreciação e Aprovação da Inventariação e Avaliação de Arruamentos e Espaços Verdes na Cidade de Reguengos de Monsaraz – 
Parte II
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal atinente à apreciação e aprovação da Inventariação e Avaliação de Arruamentos e Espa-
ços Verdes na Cidade de Reguengos de Monsaraz – Parte II.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a inventariação e avaliação em apreço.

Pedido de Isenção do Pagamento de Taxas pela Emissão de Alvarás de Licença de Obras de Construção e de Autorização de Utiliza-
ção e pela Ocupação da Via Pública apresentado pela Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal atinente ao pedido de Isenção do Pagamento de Taxas pela Emissão de Alvarás de Licença 
de Obras de Construção e de Autorização de Utilização e pela Ocupação da Via Pública apresentado pela Santa Casa da Misericórdia de 
Reguengos de Monsaraz.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção de taxas em apreço.

Contrato de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Sociedade União Perolivense – Repartição 
de Encargos Orçamentais em mais de um Ano Económico
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal atinente ao Contrato de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Reguengos de 
Monsaraz e a Sociedade União Perolivense – Repartição de Encargos Orçamentais em mais de um Ano Económico
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato em apreço e a repartição de encargos orçamentais em mais de 
um ano económico.

Contrato de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Casa de Cultura de Corval – Repartição 
de Encargos Orçamentais em mais de um Ano Económico
Foi presente uma certidão da Câmara Municipal atinente Contrato de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Reguengos de 
Monsaraz e a Casa de Cultura de Corval – Repartição de Encargos Orçamentais em mais de um Ano Económico.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o contrato em apreço e a repartição de encargos orçamentais em mais de 
um ano económico.

Candidatura do Cante Alentejano a Património Imaterial da Humanidade (UNESCO)
Foi presente um ofício ca Câmara Municipal de Serpa, solicitando apoio para a Candidatura do Cante Alentejano a Património Imaterial 
da Humanidade (UNESCO).
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, formalizar o seu apoio à referida iniciativa.
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