
 

 

 
 
 
 

EDITAL 
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2015 

 

 

JOSÉ GABRIEL CALIXTO, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em 

conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que estabelece, entre outros, o regime jurídico das autarquias locais, publicita 

as deliberações desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz tomadas na sua reunião 

ordinária de 28 de outubro de 2015, a seguir transcritas: 

 

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 207, de 27/10/2015. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Circuito Hidráulico e Futuro Bloco de Rega de Reguengos de Monsaraz – Sessão de 

Divulgação e Consulta Pública 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, deu conta que no dia 27 de 

outubro, decorreu no Auditório Municipal a sessão de divulgação do Circuito Hidráulico e 

futuro Bloco de Rega de Reguengos de Monsaraz, organizada pela EDIA – Empresa de 

Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior ocorrida em 14 de outubro de 2015 e 

posta à aprovação de todos os membros. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 
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Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Motorismo: Passeio de Automóveis 

Clássicos Rota dos Vinhos  

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 31/VP/2015, referente a candidatura ao Programa de 

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

Associativismo Desportivo, formulada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística 

Reguenguense e atinente à realização de Passeio de Automóveis Clássicos Rota dos Vinhos, 

a ocorrer no próximo dia 14 de novembro, e para o qual peticionam apoio material e 

logístico. 

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

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

 

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 16 às Grandes Opções do Plano 

e n.º 16 ao Orçamento Municipal do Ano Económico-Financeiro de 2015 

Foi presente o Despacho n.º 16/GP/CPA/2015, que determinou a aprovação da Alteração 

n.º 16 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 16 ao Orçamento Municipal do corrente 

ano económico-financeiro. 

O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor do senhor Presidente 

da Câmara Municipal, José Calixto, do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

Manuel Janeiro, da senhora Vereadora, Joaquina Margalha e do senhor Vereador, Carlos 

Costa e o voto de abstenção do senhor Vereador, Aníbal Rosado, confirmar/ratificar os 

sobreditos documentos previsionais. 

 

Isenção do Pagamento de Taxas pela Emissão de Alvarás de Licença de Obras de 

Construção e de Licença de Utilização – Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de 

Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 89/GP/2015, atinente ao pedido de isenção do pagamento de 

taxas pela emissão de alvarás de licença de obras de construção e de licença de utilização 

referente à ampliação do Centro de Atividades e Tempos Livres, formulado pela Santa Casa 

da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o pedido de isenção do 

pagamento de taxas em apreço, num valor total associado de € 483,90, bem como 

submeter a presente deliberação à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 
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Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o Ano de 2016 

Foi presente a Proposta n.º 90/GP/2015, atinente à aprovação do Mapa de Pessoal do 

Município de Reguengos de Monsaraz para o Ano de 2016. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente Mapa de Pessoal do 

Município de Reguengos de Monsaraz para o Ano de 2016, bem como, submeter a presente 

proposta à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Parceria entre o Município de Reguengos de Monsaraz e o Institutoptico de Reguengos 

de Monsaraz – Condições Comerciais Preferenciais para Colaboradores do Município 

Foi presente a Proposta n.º 91/GP/2015, referente às condições comerciais preferenciais 

para colaboradores do município adveniente da parceria a celebrar entre este Município e 

o Institutoptico de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a parceria a estabelecer com o 

Institutoptico de Reguengos de Monsaraz atinente a condições comerciais preferenciais 

para colaboradores deste Município. 

 

Grandes Opções do Plano para o Quadriénio 2016-2019 e Orçamento Municipal para 

2016 

Foi presente a Proposta n.º 92/GP/2015, atinente às Grandes Opções do Plano para o 

quadriénio 2016-2019 e Orçamento Municipal para o ano de 2016. 

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, Aníbal Rosado, aprovar o Orçamento 

Municipal para o ano de 2016, aprovar as Grandes Opções do Plano para o quadriénio 2016-

2019, bem assim, remeter à Assembleia Municipal, sob forma de proposta, os aludidos 

documentos previsionais, para efeitos de apreciação e aprovação. 

 

Minuta do Contrato de “Aquisição de Gasóleo Rodoviário, em Postos de Abastecimento 

Público, através de Cartão Eletrónico de Abastecimento, para a Frota de Viaturas do 

Município de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 93/GP/2015, referente á aprovação da minuta do contrato de 
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“Aquisição de Gasóleo Rodoviário, em Postos de Abastecimento Público, através de Cartão 

Eletrónico de Abastecimento, para a Frota de Viaturas do Município de Reguengos de 

Monsaraz”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a minuta do contrato em 

apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Contração de Empréstimo a Curto Prazo no Ano de 2016 

Foi presente a Proposta n.º94/GP/2015, atinente à contração de empréstimo a curto prazo 

no exercício económico de 2016, no montante pecuniário de € 675.000,00, para suprir 

eventuais dificuldades de tesouraria. 

O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor do senhor Presidente 

da Câmara Municipal, José Calisto, do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel 

Janeiro, da senhora Vereadora, Joaquina Margalha e do senhor Vereador, Carlos Costa e o 

voto de abstenção do senhor Vereador, Aníbal Rosado, aprovar um pedido de autorização à 

Assembleia Municipal para contração de empréstimo a curto prazo, bem assim, determinar 

que sejam convidadas a apresentar proposta as seguintes Instituições Financeiras, 

sedeadas em Reguengos de Monsaraz: Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco, Millennium 

BCP e Caixa de Crédito Agrícola do Alto Guadiana. 

 

Atribuição de Dominialidade Pública de Vários Percursos sitos no Concelho de 

Reguengos de Monsaraz – Primeira Fase do Projeto Denominado “Biografia da 

Paisagem” 

Foi presente a Proposta n.º 95/GP/2015, atinente à atribuição de dominialidade pública de 

vários percursos sitos no concelho de Reguengos de Monsaraz, englobados na primeira fase 

do projeto denominado “Biografia da Paisagem”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar a instauração de 

competente procedimento administrativo para reconhecer e atribuir a dominialidade 

pública aos vários percursos supramencionados, para posterior submissão à aprovação da 

Assembleia Municipal. 

 

Hasta Pública para Alienação de Equino 

Foi presente a Proposta n.º 26/VP/2015, referente a abertura de procedimento de hasta 
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pública para alienação de equino. 

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

hasta pública para alienação de equino, nos exatos termos do respetivo Edital, fixar o valor 

base de licitação em € 550,00 e o valor mínimo de cada lanço em € 10,00, determinar que 

a hasta pública se realize no dia 10 de novembro de 2015, pelas 10,00 horas, no Salão 

Nobre dos Paços do Município e designar a constituição da Comissão da Hasta Pública, nos 

seguintes termos: 

i) Presidente – Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe de Divisão de Administração Geral; 

ii) 1.º vogal – Rui Manuel dos Santos Silva Aleixo, Técnico Superior (Veterinário 

Municipal) que substituiu o Presidente nas suas faltas e impedimentos; 

iii) 2.º vogal – Maria Beatriz Lopes da Silva, Coordenadora Técnica; 

E como membros suplentes. 

iv) Primeiro suplente – Paulo Jorge Delgado Chaveiro, Técnico Superior; 

v) Segundo suplente – Maria da Graça Batista Charrua Murteira, Coordenadora Técnica. 

 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 40/VJLM/2015, referente à Atribuição do Cartão Social do 

Munícipe. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição / renovação do 

Cartão Social de Munícipe aos munícipes constantes da referida proposta, nos exatos 

termos consignados. 

 

Administração Urbanística 

Processo administrativo n.º 42/2015 - Francisco Janes Ramalho e outra 

Comunicação prévia de obras de urbanização 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Processo administrativo n.º 02/2015 - Maria Manuela Ramalho Delgado 

Pedido de informação prévia para obras de edificação de apoio agrícola 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de informação prévia 

em apreço, nos exatos termos consignados. 
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Processo administrativo n.º 02/2015 - Esporão, S.A. 

Licenciamento para obras de edificação de lagar de azeite – aprovação do projeto de 

Arquitetura. 

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

apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 45/2015 - António Miguel Montalto Leitão 

Licenciamento para obras de ampliação de edifício destinado a atividade industrial – 

aprovação do projeto de Arquitetura. 

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

apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 40/2015 - Jeremy Richard Dale 

Licenciamento para obras de alteração de edificação destinada a habitação – aprovação do 

projeto de Arquitetura e das especialidades. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de arquitetura e 

especialidades em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 43/2015 - Lago 88 – Atividades Turísticas, Lda. 

Licenciamento para obras de alteração de edifício destinado a apoio agrícola – aprovação 

do projeto de Arquitetura e das especialidades. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de arquitetura e 

especialidades em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º L1/2013 - Rotunda do Sol, Investimentos Imobiliários, Lda. 

Alteração à licença de loteamento 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à licença de 

loteamento em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 44/2015 - Petit Palais - Sociedade Imobiliária, S.A. 

Licenciamento para obras de demolição. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento para obras de 
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demolição em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 29 de outubro de 2015 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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