EDITAL
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO DIA 25 DE NOVEMBRO 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 25 de novembro de 2015, a seguir transcritas:

Resumo Diário da Tesouraria
Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 227, de 24/11/2015.
O Executivo Municipal, tomou conhecimento.
Visita do Embaixador do Japão ao Concelho de Reguengos de Monsaraz
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, deu conta que no próximo dia 14
de dezembro, o senhor Embaixador do Japão em Portugal, Mr. Hiroshi Azuma, e respetiva
comitiva, efetuarão uma visita a este concelho de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Confraria de Enófilos do Alentejo – Promoção e Divulgação dos Vinhos do Alentejo
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, deu conta que a Confraria de
Enófilos do Alentejo distinguiu este Município de Reguengos de Monsaraz pelo excelente
trabalho realizado na promoção e divulgação dos vinhos do Alentejo.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
XIII Congresso Europeu de Confrarias Enogastronómicas
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, deu conta que o Conselho Europeu
de Confrarias (CEUCO), distinguiu o Município de Reguengos de Monsaraz com o prémio
AURUM 2015, como o melhor evento vinícola a nível europeu no ano de 2015 – Cidade

Página 1 de 9

Europeia do Vinho 2015.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Visita ao Parlamento Europeu em Bruxelas do Grupo Convidado pelo Eurodeputado
Carlos Zorrinho
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, deu conta que na sequência da
visita ao Parlamento Europeu e da sessão de promoção do vinho da Cidade Europeia do
Vinho 2015, quer deixar expresso o público agradecimento ao eurodeputado Dr. Carlos
Zorrinho, pelo convite.
Também, referiu, que durante esta visita decorreu a eleição da Cidade Europeia do Vinho
2016, tendo sido nomeada a cidade de Conegliano, em Itália.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Associação de Municípios Portugueses do Vinho: Eleição da Cidade do Vinho 2016
O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Janeiro, deu conta que no passado
dia 24 de novembro, no Museu Rural e do Vinho, no Cartaxo, decorreu a eleição da Cidade
do Vinho 2016, tendo sido nomeada a cidade de Lagoa (Algarve).
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior
Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior ocorrida em 11 de novembro de 2015 e
posta à aprovação de todos os membros.
A ata foi aprovada por unanimidade.
Coral – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz: VIII Gala
Desportiva
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 32/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 Coral – Associação de Nadadores Salvadores de
Reguengos de Monsaraz e atinente à realização da VIII Gala Desportiva, a ocorrer no
próximo dia 28 de novembro, e para o qual peticionam apoio material e logístico.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio material e logístico
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necessário e possível, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado.
Arte and Heart – Associação de Artesanato: Feira de Natal Solidária
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 42/VJLM/2015, referente a candidatura ao Programa de
Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao
Associativismo Cultural, formulada pela Arte and Heart – Associação de Artesanato e
atinente à realização da Feira de Natal Solidária, a ocorrer no próximo dia 5 de dezembro,
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.
Casa do Benfica de Reguengos de Monsaraz: Cedência do Auditório Municipal
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 43/VJLM/2015, referente a pedido de cedência e
utilização do Auditório Municipal, formulado pela Casa do Benfica de Reguengos de
Monsaraz, para a realização de um espetáculo de revista à portuguesa, no dia 19 de
dezembro de 2015.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência e utilização do
Auditório Municipal, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado.
Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz: Cedência do Auditório Municipal
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 44/VJLM/2015, referente a pedido de cedência e
utilização do Auditório Municipal, formulado pela Junta de Freguesia de Reguengos de
Monsaraz, para a projeção de um filme cinematográfico português, no dia 17 de dezembro
de 2015.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência e utilização do
Auditório Municipal, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado.
Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Cedência do Auditório Municipal
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 45/VJLM/2015, referente a pedido de cedência e
utilização do Auditório Municipal, formulado pela Santa Casa da Misericórdia de Reguengos
de Monsaraz, para a realização da Festa de Natal daquela instituição, no dia 21 de
dezembro de 2015.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência e utilização do
Auditório Municipal, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado.
Coral – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz: Cedência do
Auditório Municipal
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 46/VJLM/2015, referente a pedido de cedência e
utilização do Auditório Municipal, formulado pela Coral – Associação de Nadadores
Salvadores de Reguengos de Monsaraz, para a realização da VIII Gala Desportiva do seu
Núcleo de Natação e Pólo Aquático, no dia 28 de novembro de 2015.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência e utilização do
Auditório Municipal, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado.
Atribuição de Denominações Toponímicas
Foi presente a Proposta n.º 118/GP/2015, referente à atribuição de denominações
toponímicas a diversos arruamentos, urbanizações e lugares de Reguengos de Monsaraz, S.
Pedro do Corval e Perolivas, propostas pela Comissão Municipal de Toponímia.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as denominações toponímicas
em apreço, nos exatos termos propostos.
Terceira Revisão do “Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do
Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 119/GP/2015, referente à Terceira Revisão do “Plano de
Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Reguengos de
Monsaraz”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a terceira revisão do “Plano de
Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Reguengos de
Monsaraz”, bem como submeter a presente revisão à aprovação da Assembleia Municipal.
Pagamento em Prestações da Taxa Municipal de Urbanização e da Taxa de
Compensação pelas Cedências requerido pela Sociedade Comercial por Quotas
“Construções Janes Ramalho, Lda.” e Francisco José Caeiro Segurado Janes Ramalho
Foi presente a Proposta n.º 120/GP/2015, referente a petição requerida pela sociedade
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por quotas Construções Janes Ramalho, Lda. e Francisco José Caeiro Segurado Janes
Ramalho para pagamento em prestações da taxa municipal de urbanização e da taxa de
compensação do loteamento urbano titulado pelo processo 1/2014, sito no prédio rústico
denominado por “Vinha à Estrada de Évora”, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento da taxa
municipal de urbanização e da taxa de compensação pelas cedências do aludido
loteamento urbano, no valor de € 72.743,18 em trinta e seis prestações mensais no valor
de € 2.020,64 cada uma, não podendo o pagamento das prestações ir além do termo do
prazo fixado no alvará de loteamento.
Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Água, Saneamento e de Gestão de Resíduos
Urbanos do Município de Reguengos de Monsaraz para o Ano de 2016
Foi presente a Proposta n.º 121/GP/2015, atinente ao Tarifário dos Serviços de
Abastecimento de Água, Saneamento e de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de
Reguengos de Monsaraz para o ano de 2016.
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, aprovar o tarifário dos
serviços de abastecimento de água, de saneamento e de gestão de resíduos urbanos deste
Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2016, nos exatos termos consignados.
Contração de Empréstimo a Curto Prazo – Minuta do Contrato de Abertura de Crédito
em Conta Corrente
Foi presente a Proposta n.º 122/GP/2015, atinente à aprovação da minuta do contrato de
abertura de crédito em conta corrente do empréstimo a curto prazo.
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, aprovar a minuta do
contrato de abertura em apreço, nos exatos termos consignados.
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Contrato de Comodato entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Sociedade
União Perolivense
No decurso do presente ponto o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel
Janeiro, não participou na apreciação, na discussão e na votação, em virtude de exercer o
cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sociedade União Perolivense.
Foi presente a Proposta n.º 123/GP/2015, referente ao contrato de comodato a celebrar
entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Sociedade União Perolivense.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato em
apreço.
Oferta Pública para Cedência e Exploração do Centro Hípico Municipal de Reguengos de
Monsaraz – Relatório Final
Foi presente o Relatório Final de análise das propostas da oferta pública para cedência e
exploração do Centro Hípico Municipal de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar a adjudicação da cedência
e exploração do Centro Hípico Municipal de Reguengos de Monsaraz à empresa Sonhos &
Troféus – Associação Equestre, pelo prazo de 1 ano, a contar da data da celebração do
respetivo contrato, podendo ser renovado, automaticamente, por iguais e sucessivos
períodos, se nenhuma das partes se opuser à renovação, e com a renda mensal de €
200,00, que será atualizada anualmente de acordo com os coeficientes de atualização
vigentes para as rendas não habitacionais.
Participação de Jovens “Natal em Reguengos”
Foi presente a Proposta n.º 41/VJLM/2015, 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 para o “Natal em Reguengos”, aprovar a atribuição de uma bolsa diária para cada
jovem admitido no montante de € 4,00 por hora, a pagar no final do citado evento, bem
como dos demais termos propostos.

Página 6 de 9

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz – Aquisição de Material para a Sala
SNOEZELEN
Foi presente a Proposta n.º 42/VJLM/2015, atinente à atribuição de subsídio ao
Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, para aquisição de material,
designadamente uma cama de água de música e bolas translúcidas para equipar a novel
Sala SNOEZELEN.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, tendo em conta o superior interesse
municipal dos alunos com necessidades educativas especiais, aprovar a atribuição de um
subsídio no montante pecuniário de € 3.456,41, ao Agrupamento de Escolas de Reguengos
de Monsaraz, nos exatos termos consignados.
Atribuição do Cartão Social do Munícipe
Foi presente a Proposta n.º 43/VJLM/2015, referente à Atribuição do Cartão Social do
Munícipe.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do Cartão Social
de Munícipe aos munícipes constantes da referida proposta, nos exatos termos
consignados.
Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 50/2015 – Daniel Filipe Nunes Valido e Outra
Comunicação prévia de obras de edificação.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Processo administrativo n.º 52/2015 – Teófilo Manuel Leal Fernandes
Comunicação prévia de obras de alteração.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Processo administrativo n.º 48/2015 – João Manuel Carrapato Medinas
Comunicação prévia de obras de ampliação.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
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Processo administrativo n.º 51/2015 - Mário Dorropio Amieira e Outra
Licenciamento para obras de edificação de alteração e ampliação de edifício destinado a
habitação – 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 53/2015 - Textura Alentejana, Sociedade Unipessoal, Lda.
Licenciamento para obras de edificação de estabelecimento industrial destinado a fabrico
de bolos – 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 dos projetos das especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidades
em apreço, nos exatos termos consignados.
Período de Intervenção do Público
Interveio o munícipe José Rosado Brites dando conta que há cerca de uns 2 anos, fez
entrega à senhora Vereadora, Joaquina Margalha, de um caderno/livro de apontamentos,
que era pertença de seu pai e que tem cerca de cem anos, referente ao registo de
semeaduras e colheitas de quatro herdades agrícolas, a fim de se verificar se tinha algum
valor histórico ou outro, por forma a ficar no espólio da nova Biblioteca Municipal.
Continuou, referindo que posteriormente contactou com o responsável da Biblioteca
Municipal nesse sentido tendo-lhe este retorquido que não tinha conhecimento de tal
documento. Ora, que passado este tempo todo sem que nada lhe tenha sido comunicado
relativamente à importância histórica ou outra do referido caderno/livro, e nada sabendo
sobre o seu paradeiro, solicita que o mesmo lhe seja devolvido o quanto antes.
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, referiu que o Município tomou a
devida nota do ocorrido e certamente irão esclarecer esta situação, indo a senhora
Vereadora tudo fazer para que seja encontrado. Caso tal não suceda, será devidamente
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dirimido entre as partes.
Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 26 de novembro de 2015

José Gabriel Calixto
Presidente da Câmara Municipal
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