
Ata n.º 05/2012
07 de março de 2012

Hora do Planeta 2012
Foi presente uma missiva da Associação Nacional de Municípios Portugueses atinente à iniciativa “A Hora do Planeta”, que consiste em 
desligar todas as luzes dos edifícios e monumentos emblemáticos, no próximo dia 31 de Março de 2012, entre as 20h30 e as 21h30.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aderir à supracitada iniciativa, desligando a iluminação do edifício dos Paços do 
Concelho e as iluminações cénicas da Igreja Matriz de Reguengos de Monsaraz e do Castelo de Monsaraz.

Passeio Pedestre – Caminhada das Freguesias
O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, deu conta que no dia 17 de Março, p.p., realizar-se-á o passeio pedestre “Caminhada 
das Freguesias”.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Limpar Portugal 2012
O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, deu conta que no dia 24 de Março, p.p., realizar-se-á o programa “Limpar Portugal 
2012”.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Piscinas Municipais Victor Martelo: Datas de Abertura e Encerramento no Ano de 2012
O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, deu conta das datas propostas para abertura e encerramento das Piscinas Municipais 
Victor Martelo para o ano de 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as seguintes datas de abertura e de encerramento das Piscinas Municipais 
Victor Martelo para o ano de 2012.
- Piscina Coberta: Encerramento: 15 de Junho de 2012; Abertura: 17 de Setembro de 2012;
- Piscinas Descobertas: Abertura: 2 de Junho de 2012; Encerramento: 2 de Setembro de 2012;

Acompanhamento do Contrato Local de Segurança com o Município de Reguengos de Monsaraz 
Foi presente o mapa mensal do mês de janeiro de 2012 referente ao acompanhamento do Contrato Local de Segurança.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

16.ª Feira do Livro 
Foi presente o programa da 16.ª Feira do Livro de Reguengos de Monsaraz, que decorrerá na Praça da Liberdade, entre os próximos 
dias 17 e 25 de março de 2012.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Administração Regional de Saúde do Alentejo: Utilização da Igreja de Santiago
Solicita a Administração Regional de Saúde do Alentejo, autorização para utilização da Igreja de Santiago, no próximo dia 9 de março, 
para a realização da Reunião Nacional de todas as Administrações Regionais de Saúde do País.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização da Igreja de Santiago na data e para o fim peticionado.

Remodelação e Ampliação da Extensão de Saúde de Campinho e Criação da Loja Social
Foi presente o projeto de remodelação e ampliação da Extensão de Saúde de Campinho, bem como da criação da Loja Social, numa 
parceria de entendimento entre este Município de Reguengos de Monsaraz e a Junta de Freguesia de Campinho e com a colaboração 
da Associação Gente Nova de Campinho.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto em apreço.

Situação Financeira dos Municípios Portugueses
O senhor Vereador, Rui Amendoeira suscitou a temática relativa à situação financeira dos municípios portugueses.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

126.º Aniversário da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense – Concerto
O senhor Vereador, Rui Amendoeira deu conta do regozijo e satisfação pela qualidade patenteada no concerto comemorativo do 126º 
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Aniversário da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense.

Arquivamento de Processo de Inquérito – Serviços do Ministério Público de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Informação n.º 03/JUA/2012, atinente ao arquivamento do processo de inquérito n.º 141/11.9GBRMZ com despacho 
proferido pelos Serviços do Ministério Público de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Arquivamento de Processo de Inquérito – Serviços do Ministério Público de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Informação n.º 04/JUA/2012, atinente ao arquivamento do processo de inquérito n.º 152/11.4GBRMZ com despacho 
proferido pelos Serviços do Ministério Público de Reguengos de Monsaraz;
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Pedidos de Isenção de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) requeridos pela EDIA – Empresa de De-
senvolvimento de Infra-estruturas do Alqueva, S.A.
Foi presente o Parecer Jurídico n.º 03/JUA/2012, atinente aos pedidos de isenção de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas 
de Imóveis (IMT) requeridos pela EDIA – Empresa de Desenvolvimento de Infra-estruturas do Alqueva, S.A..
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer desfavorável ao pedido em apreço.

Análise da Sinalização existente na Rua de Portel, em Reguengos de Monsaraz
Foi presente o Parecer Jurídico n.º 04/JUA/2012, atinente à análise da sinalização existente na Rua de Portel, em Reguengos de 
Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a retirada da linha amarela contínua existente na Rua de Portel, em Reguen-
gos de Monsaraz, desde a habitação com o n.º de polícia 19A até ao limite da porta com o n.º de polícia 19B e que seja substituída pela 
colocação de sinal vertical de estacionamento proibido (C15) e mais à frente o sinal C20a de fim da proibição imposta anteriormente.

Ratificação do Despacho de Aprovação das Normas de Participação no 1.º Concurso de Fotografia do Concelho de Reguengos de 
Monsaraz “Reguengos Comvida”
Foi presente a Proposta n.º 34/GP/2012, atinente à ratificação do Despacho n.º 04/GP/2012, de 1 de março, p.p., que determinou a 
aprovação das Normas de Participação no 1.º Concurso de Fotografia do Concelho de Reguengos de Monsaraz “Reguengos Comvida”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o sobredito Despacho n.º 04/GP/2012.

Contrato de Comodato entre a Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz e o Município de Reguengos de Monsaraz 
Foi presente a Proposta n.º 35/GP/2012, atinente à aprovação da minuta do Contrato de Comodato a celebrar entre a Santa Casa da 
Misericórdia de Monsaraz e este Município de Reguengos de Monsaraz tendente à realização de obras de requalificação no prédio onde 
está instalada e a funcionar a Extensão de Saúde da Freguesia de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do sobredito Contrato de Comodato.

Alteração ao Regulamento dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação 
de Serviços do Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 36/GP/2012, atinente à alteração ao Regulamento dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabe-
lecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do Regulamento em apreço.

Protocolo de Colaboração Conjunta entre o Ayuntamiento de Almendralejo e o Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 37/GP/2012, atinente à ratificação do Protocolo de Colaboração Conjunta celebrado entre o Ayuntamiento 
de Almendralejo e este Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a outorga do aludido Protocolo de Colaboração Conjunta.

Alteração ao Regulamento de Utilização das Piscinas Municipais de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 4/VP/2012, atinente à alteração ao Regulamento de Utilização das Piscinas Municipais de Reguengos de 
Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao Regulamento em apreço.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 09/2012 - Joaquim António Dias Santana
Licenciamento para obras de Demolição
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento para obras de demolição em apreço, nos exatos termos 
consignados.

Ata n.º 06/2012
21 de março de 2012

ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias: Manifestação das Freguesias Portuguesas 
Foi presente uma missiva oriunda da ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias, peticionando a cedência de transporte, para a deslo-
cação dos autarcas de todas as freguesias deste concelho que pretendam estar presentes na Manifestação das Freguesias Portuguesas, 
a realizar em Lisboa no próximo dia 31 de março.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ceder o transporte necessário.

ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias: Delegação Distrital de Évora: Reforma da Administração Local
Foi presente uma missiva oriunda da Delegação Distrital de Évora da ANAFRE - Associação Nacional de Freguesias, atinente a delibera-
ção tomada pelos membros do seu Conselho Diretivo e do Conselho Geral quanto à Reforma da Administração Local.
O Executivo Municipal tomou conhecimento e manifestou total concordância com o teor da mesma.
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Simplex Autárquico: Relatório 2010/2011
Foi presente o Relatório do Simplex Autárquico 2010/2011, tendo este Município de Reguengos de Monsaraz sido um dos 22 Municípios 
que atingiram 100% dos objetivos a que se propuseram em todos os tipos de medida Simplex, entre os 125 Municípios que participaram 
neste programa.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Tolerância de Ponto: Segunda – Feira de Páscoa
O senhor Presidente da Câmara, propôs que fosse concedida tolerância de ponto no dia 9 de abril de 2012, segunda-feira de Páscoa, 
tendo em conta a tradição e simbolismo deste dia em toda a região alentejana.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade aprovar a concessão da tolerância de ponto, a todos os funcionários e colaboradores 
deste Município.

Acompanhamento do Contrato Local de Segurança com o Município de Reguengos de Monsaraz 
Foi presente o mapa mensal do mês de fevereiro de 2012 referente ao acompanhamento do Contrato Local de Segurança.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Associação de Basquetebol do Alentejo: Utilização do Pavilhão Gimnodesportivo 
Foi presente uma missiva emanada da Associação de Basquetebol do Alentejo, peticionando a utilização do Pavilhão Gimnodesportivo, 
no próximo dia 24 de março, para a realização dos treinos da seleção regional de Sub-14 Masculinos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Pavilhão Gimnodesportivo, na data e para o fim peticio-
nado.

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Utilização da Piscinas Municipais Victor Martelo
Foi presente um ofício emanado da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, peticionando a utilização das Piscinas Mu-
nicipais Victor Martelo (Piscina Coberta), nos próximos dias 27 de março e 3 de abril, para as crianças do ATL daquela instituição.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo (Piscina Coberta), nas 
datas e para o fim peticionado.

Destacamento Territorial de Reguengos de Monsaraz da Guarda Nacional Republicana: Pintura de Faixas de Estacionamento
Foi presente um ofício emanado do Destacamento Territorial de Reguengos de Monsaraz da Guarda Nacional Republicana, peticionando 
tinta, pintores e máquina para a marcação de faixas de estacionamento na parada daquele aquartelamento.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, dar acolhimento ao pedido ora formulado, no sentido do citado parque de esta-
cionamento ser devidamente reorganizado.

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Utilização do Auditório Municipal 
Foi presente um ofício emanado da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, peticionando a utilização do Auditório 
Municipal, no próximo dia 5 de maio, para a realização da Gala de Comemoração dos 30 anos da Resposta Social de Apoio à Deficiência 
daquela instituição, bem como de divulgação do Pirilampo Mágico 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Auditório Municipal, na data e para o fim peticionado.

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Utilização do Parque da Cidade 
Foi presente um ofício emanado da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, peticionando a utilização do Parque da 
Cidade e de algum apoio logístico, no próximo dia 18 de maio, para a realização da Feira do Idoso, inserida nas comemorações do 
envelhecimento ativo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Parque da Cidade, bem como conceder o apoio logístico 
possível, na data e para o fim peticionado.

Queixa-Crime Contra Desconhecidos
Foi presente a Informação n.º 05/JUA /2012, atinente à ocorrência de atos de vandalismo e de furto 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 Públi-
co do Tribunal Judicial de Reguengos de Monsaraz, bem como, deduzir pedido de indemnização cível, no montante de € 500,00, para 
ressarcimento do Município dos danos patrimoniais a que os ilícitos criminais deram causa.

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 3 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 3 do Orçamento Municipal 
do Ano Económico-Financeiro de 2012
Foi presente o Despacho n.º 03/GP/CPA/2012, que determinou a aprovação da Alteração n.º 3 às Grandes Opções do Plano e Alteração 
n.º 3 ao Orçamento Municipal do corrente ano económico-financeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar os sobreditos documentos previsionais.

Projeto de Regulamento Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos Privados
Foi presente a Proposta n.º 38/GP/2012, atinente ao Projeto de Regulamento Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos Pri-
vados.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente Projeto de Regulamento Municipal de Uso do Fogo e Limpeza 
de Terrenos Privados.

Projeto de Regulamento de Propaganda Política e Eleitoral do Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 39/GP/2012, atinente ao Projeto de Regulamento de Propaganda Politica e Eleitoral do Município de 
Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente Projeto de Regulamento de Propaganda Politica e Eleitoral do 
Município de Reguengos de Monsaraz.

Exploração do Bar/Restaurante e Esplanada do Centro Náutico de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 40/GP/2012, atinente à exploração do bar/restaurante e esplanada do Centro Náutico de Monsaraz.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Anular a oferta pública para a cedência e exploração do bar/restaurante do Centro Náutico de Monsaraz, aprovada na reunião 
ordinária da Câmara Municipal de 19 de maio de 2010;
b) Aprovar a abertura de novo procedimento para a exploração do bar/restaurante e esplanada do Centro Náutico de Monsaraz, 
com a aprovação das respetivas peças processuais do concurso (programa de concurso e caderno de encargos);
c) Aprovar a constituição do respetivo júri do concurso, nos seguintes termos:

i) Presidente: João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete da Presidência;
ii) Primeiro Vogal: Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe de Divisão de Administração Geral, em regime de substituição;
iii) Segundo Vogal: Álvaro José Chicau Charrua Leal da Piedade, Técnico Superior;
E como suplentes,
iv) Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, Técnico Superior;
v) Marta de Jesus Rosado Santos, Técnica Superior
d) Determinar que a entrega das propostas seja efetuada até às 16 horas do dia 10 de Abril de 2012.

Ratificação do Protocolo de Colaboração entre o Município de Reguengos de Monsaraz e o Grupo Cultural e Desportivo da Freguesia 
de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 41/GP/2012, atinente à ratificação do Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Reguengos 
de Monsaraz e o Grupo Cultural e Desportivo da Freguesia de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a outorga do aludido Protocolo de Colaboração.

Projeto de Alteração ao Regulamento sobre o Licenciamento de Atividades Diversas previstas no Decreto-Lei n.º 264/2002, de 
25 de novembro e no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro
Foi presente a Proposta n.º 42/GP/2012, atinente ao Projeto de Alteração ao Regulamento sobre o Licenciamento de Atividades Diver-
sas previstas no Decreto-Lei n.º 264/2002, de 25 de novembro e no Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de dezembro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente Projeto de Alteração ao Regulamento em apreço.

Atribuição de Lugares para Divertimentos, Venda de Produtos Diversos, Bares e Stands Institucionais – Festas de Santo António 
2012
Foi presente a Proposta n.º 05/VJLM/2012, atinente às Normas para atribuição de lugares para divertimentos, venda de produtos 
diversos, bares e stands institucionais nas Festas de Santo António 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar as Normas para atribuição de lugares para divertimentos, venda de produtos diversos, bares e stands institucionais 
nas Festas de Santo António 2012;
b) Aprovar a constituição da comissão de abertura de propostas e de atribuição de lugares para a edição de 2012 das Festas de 
Santo António, nos seguintes termos:

i) Presidente: João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete da Presidência;
ii) Primeiro Vogal: Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe de Divisão de Administração Geral, em regime de substituição;
iii) Segundo Vogal: João Paulo Passinhas Batista, Técnico Superior;
E como suplentes,
iv) Maria Beatriz Lopes Silva, Coordenadora Técnica;
v) Francisca da Conceição Bento Galamba, Coordenadora Técnica

Contrato de Abertura de Crédito a Curto Prazo
Foi presente a Proposta n.º 43/GP/2012, atinente ao contrato de abertura de crédito a curto prazo a outorgar com o Banco Espírito 
Santo, para um empréstimo de € 700.000,00.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de abertura de crédito a curto prazo a outorgar com 
o Banco Espírito Santo.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 11/2012 - Ana Filipa Caeiro Ramalho
Licenciamento para obras de edificação de moradia destinada a habitação unifamiliar – 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 02/2012 - António José Cardoso Ramalho
Licenciamento para obras de conservação em edifício existente destinado a restaurante.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento das obras em apreço, nos exatos termos consignados.

Dever da Conservação
Presente o processo administrativo referente a vistoria a um edifício devoluto, de que são proprietários Manuel Marques da Conceição 
Calisto e Outros.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar a notificação dos proprietários do edifício devoluto em apreço, para 
que procedam, ao início das obras propostas nos exatos termos consignados, no prazo máximo de 30 dias.

Ata n.º 07/2012
4 de abril de 2012

Comunidade Intermunicipal do Oeste: Assunção de Compromissos e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas
Foi presente uma missiva oriunda da Comunidade Intermunicipal do Oeste, relativamente à sua posição sobre a Lei n.º 8/2012, de 21 
de fevereiro, que aprovou a assunção de compromissos e pagamentos em atraso das entidades públicas.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Águas do Centro Alentejo – Declaração do Presidente da Câmara na Assembleia Geral de 23 de Março de 2012
O senhor Presidente da Câmara deu conta da declaração que apresentou na Assembleia Geral da empresa Águas do Centro Alentejo, 
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S.A. realizada no pretérito dia 23 de março.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Administração Regional de Saúde do Alentejo – Reunião dos Conselhos Diretivos das ARS
Foi presente um ofício da Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P., agradecendo o apoio logístico prestado por esta autarquia 
aquando da Reunião dos Conselhos Diretivos das ARS de todo o País, que se realizou em Monsaraz, no pretérito dia 9 de março.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – Declaração
O senhor Presidente da Câmara deu conta que, conforme estipula o n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que 
aprovou as regras aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, o Chefe de Divisão da 
Unidade Orgânica Financeira deste Município emitiu declaração na qual todos os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezem-
bro do ano anterior se encontram devidamente registados na base de dados central de encargos plurianuais, bem como identificou, em 
declaração emitida para o efeito e de forma individual, todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de dezembro 
do ano anterior.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos: Pedido de Autocarro 
Solicita a GESAMB – Gestão Ambiental e de Resíduos, EEIM, cedência de autocarro, para o próximo dia 20 de abril, para o transporte 
dos participantes do Encontro subordinado ao tema “Gestão de Resíduos Urbanos”, que aquela entidade irá organizar tendente, a uma 
visita técnica à empresa Selenis – Indústria de Polímeros, S.A., localizada em Portalegre.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência de autocarro, na data e para o fim peticionado.

Coral – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz: Utilização do Pavilhão Multiusos
Solicita a Coral – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz, autorização para utilização do Pavilhão Multiusos, 
do Parque de Feiras e Exposições, no próximo dia 5 de maio, para a realização da IV Gala Desportiva e do 9.º Aniversário daquela 
associação.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Pavilhão Multiusos, na data e para o fim peticionado.

Comissão de Festas de Santo António do Baldio – Festas de Santo Isidro 2012: Pedido de Apoio
Solicita a Comissão de Festas de Santo António do Baldio, diverso apoio logístico para a realização das Festas de Santo Isidro 2012, que 
decorrerão nos dias 18, 19 e 20 de maio, próximo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o necessário e possível apoio logístico à referida Comissão de Festas.

Associação de Festas de Nossa Senhora das Dores de Campinho: Pedido de Apoio
Solicita a Associação de Festas de Nossa Senhora das Dores de Campinho diverso apoio logístico para a realização das tradicionais 
festas populares daquela povoação, que decorrerão no primeiro fim-de-semana de agosto.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o necessário e possível apoio logístico à referida Associação.

CEPA – Clube Eborense de Pesca ao Achigã: Pedido de Subsídio
Solicita o CEPA – Clube Eborense de Pesca ao Achigã, a atribuição de subsídio para a realização do Torneio Terras do Grande Lago, 
TTGL 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, não conceder a atribuição de qualquer subsídio ao referido Clube, porquanto não 
é enquadrável no vigente Regulamento de Apoio ao Associativismo Desportivo.

Associação Humanitária – Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz: Utilização do Pavilhão Multiusos
Solicita a Associação Humanitária – Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, autorização para utilização do Pavilhão Mul-
tiusos, do Parque de Feiras e Exposições, no próximo dia 7 de abril, para a realização de um Concurso de Bandas de Garagem, em 
parceria com o Grupo Motard Terra d’El-Rei.
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.

Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Motorismo: Ervideira Rali TT 2012 – Pedido de Apoio
Foi presente 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 ao Ervideira Rali TT 
2012, que decorrerá nos dias 20, 21 e 22 de abril de 2012, e no qual peticionam diverso apoio logístico, material e financeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder apoio logístico e material, cujo valor associado se cifra na ordem de € 
5.926,00.

Escola Secundária Conde de Monsaraz: Utilização do Pavilhão Multiusos 
Solicita a Escola Secundária Conde de Monsaraz, autorização para utilização do Pavilhão Multiusos, do Parque de Feiras e Exposições, 
no próximo dia 14 de abril, 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.

Rede de Cidades e Vilas Medievais/ Agrupamento Europeu de Interesse Económico: Processo de Adesão
A senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta que no passado dia 2 de março foi formalizado um pedido de pré-adesão deste 
Município à Rede de Cidades e Vilas Medievais/ Agrupamento Europeu de Interesse Económico, aguardando-se o seu resultado.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Agrupamento Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz – 1.º CSI – AVERM
Foi presente um ofício do Agrupamento Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz, agradecendo o apoio prestado por esta autar-
quia aquando da realização do 1.º CSI – AVERM, que decorreu em Reguengos de Monsaraz, no pretérito dia 23 de março.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
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Sociedade Portuguesa de Reumatologia – 1.º Inquérito Nacional Sobre Doenças Reumáticas
O senhor Vereador, Carlos Costa deu conta que a Sociedade Portuguesa de Reumatologia, em parceria com diversas outras entidades, 
está a levar a efeito o 1.º Inquérito Nacional sobre Doenças Reumáticas, com uma dimensão de amostra de 10.000 participantes. No 
distrito de Évora, foram selecionados os Centros de Saúde de Évora e de Reguengos de Monsaraz, e em particular a população de 
Santo António do Baldio, em data ainda a definir, e para o qual será necessário algum apoio logístico de caráter pontual por parte 
desta autarquia.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o necessário e possível apoio logístico à realização do 1.º Inquérito 
Nacional sobre Doenças Reumáticas neste concelho.

Relatório Anual de Execução do “Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Reguengos de 
Monsaraz – Ano de 2011
Foi presente a Informação n.º 01/GP/2012, referente ao Relatório Anual de Execução do “Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas do Município de Reguengos de Monsaraz” do ano de 2011.
O Executivo Municipal tomou conhecimento e determinou a sua remessa ao Conselho de Prevenção da Corrupção e a Direção Geral 
das Autarquias Locais.

Tomada de Posição Sobre a Proposta de Lei nº 44/XII – Reorganização Administrativa Territorial Autárquica
Foi presente a Proposta n.º 44/GP/2012, atinente à tomada de posição sobre a Proposta de Lei n.º 44/XII que versa a Reorganização 
Administrativa Territorial Autárquica.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, repudiar a Proposta de Lei n.º 44/XII apresentada pelo Governo Português, nos ter-
mos em que é exposta pois esta não preconiza um modelo adequado à realidade social portuguesa e não garante ganhos de eficiência 
e eficácia para o Poder Local, não respeita a vontade dos cidadãos, não traduz qualquer ganho para o erário público e não contempla 
qualquer benefício para as populações e para a organização do Poder Local;

Contrato de Aquisição de Serviços para Inventariação dos Consumidores de Água do Concelho de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 45/GP/2012, atinente ao contrato de aquisição de serviços para inventariação dos consumidores de água 
do concelho de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à celebração de contrato de aquisição de serviços com a 
sociedade por quotas Medinas Pereira, Lda., que a mesma tenha a duração de 8 meses (até 31 de dezembro de 2012) e que o preço 
total seja de € 7.800,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se legalmente devido, a pagar em 4 prestações mensais.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 01/2012 - Petróleos de Portugal – Petrogal, S.A.
Licenciamento simplificado para instalação de reservatório de armazenagem de GPL
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento simplificado para instalação de reservatório de armazena-
gem de GPL em apreço, nos exatos termos consignados.

Processo administrativo titulado pelo alvará n.º 07/2001 - Construções Janes Ramalho, Lda.
Alteração à autorização de loteamento titulada pelo alvará n.º 7/2001 de 13 de dezembro de 2001
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à autorização de loteamento titulada pelo alvará n.º 07/2001, 
nos exatos termos consignados.

Ata n.º 08/2012
18 de abril de 2012

Construção da Refinaria Balboa
O senhor Presidente da Câmara deu conta que a construção da Refinaria Balboa, em Badajoz (Espanha), foi devidamente reprovada 
por parte do Ministério da Agricultura, Alimentação e Ambiente espanhol, que ao declarar que a refinaria é ambientalmente inviável, 
também acautelou os possíveis efeitos ambientais transfronteiriços.
O Executivo Municipal manifestou, à unanimidade dos seus membros, a grande satisfação e regozijo pela reprovação deste projeto de 
construção da Refinaria Balboa, em Badajoz (Espanha).

Campeonato Europeu de Ginástica – S. Petersburgo (Rússia) 
O senhor Presidente da Câmara deu conta que o nosso conterrâneo e ginasta da Sociedade Artística Reguenguense, Duarte Ramalho, 
participou no Campeonato Europeu de Ginástica, que se realizou em S. Petersburgo (Rússia), tendo logrado obter a Medalha de Ouro 
e o consequente título de Campeão Europeu Júnior de Duplo Minitrampolim por equipas.
O Executivo Municipal, por unanimidade, manifestou que tal proeza muito dignificou o País, esta Região Alentejana e em particular o 
Concelho de Reguengos de Monsaraz, sendo tal facto digno de registo e dos mais rasgados elogios de satisfação e de congratulação.

Associação Nacional de Municípios Portugueses: Reuniões Descentralizadas com Municípios
O senhor Presidente da Câmara deu conta que esteve ontem presente em Alcácer do Sal, na Reunião Descentralizada com os Municí-
pios, no caso concreto os municípios do Alentejo e do Algarve, organizada pela Associação Nacional dos Municípios Portugueses.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Relatório Principal da Inspeção Ordinária ao Município de Reguengos de Monsaraz pela IGAL – Inspeção-Geral da Administração 
Local
Foi presente o Relatório Principal, com o respetivo Parecer Final n.º 156/2001, da Inspeção Ordinária realizada ao Município de 
Reguengos de Monsaraz pela IGAL – Inspeção-Geral da Administração Local, cujo Relatório da aludida ação inspetiva havia sido pre-
sente 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 Executivo Municipal tomou conhecimento.
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Acompanhamento do Contrato Local de Segurança com o Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente o mapa mensal do mês de março de 2012 referente ao acompanhamento do Contrato Local de Segurança.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Casa de Cultura de Corval: 37.ª Estafeta dos Cravos – Pedido de Subsídio
Foi presente a candidatura ao Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao 
Associativismo Desportivo, formulada pela Casa de Cultura de Corval e atinente à 37.ª Estafeta dos Cravos, que decorrerá no próximo 
dia 25 de abril, e no qual peticionam a atribuição de um subsídio para fazer face às despesas com a respetiva organização.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder a atribuição de um subsídio no montante pecuniário de € 500,00.

Casa de Cultura de Corval: Troféu BTT Évora TBE 2012 – Pedido de Apoio
Foi presente a candidatura ao Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao Asso-
ciativismo Desportivo, formulada pela Secção de BTT da Casa de Cultura de Corval e atinente à realização de uma prova integrada no 
Troféu BTT de Évora – TBE 2012, que decorrerá no próximo dia 6 de maio, e no qual peticionam diverso apoio logístico e material.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio logístico e material necessário e possível, cujo valor associado 
se cifra na ordem dos € 50,00.

Grupo Desportivo Piranhas do Alqueva: III Raid BTT Piranhas do Alqueva – Pedido de Apoio
Foi presente a candidatura ao Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao 
Associativismo Desportivo, formulada pelo Grupo Desportivo Piranhas do Alqueva e atinente à realização do III Raid BTT Piranhas do 
Alqueva, que decorrerá no próximo dia 27 de maio, e no qual peticionam diverso apoio logístico e material.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio logístico e material necessário e possível, cujo valor associado 
se cifra na ordem dos € 100,00.

Atlético Sport Clube/ Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz: VII Torneio de Minibasquete Cidade de Reguengos de 
Monsaraz – Pedido de Apoio
Foi presente a candidatura ao Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio 
ao Associativismo Desportivo, formulada pelo Atlético Sport Clube/Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz e atinente à 
realização do VII Torneio de Minibasquete Cidade de Reguengos de Monsaraz, que decorrerá no próximo dia 28 de abril e no qual 
peticionam diverso apoio logístico e material.
Apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio logístico e material necessário e 
possível, cujo valor associado se cifra na ordem dos € 450,00.

Agrupamento Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz – Oferta de Livros
Foi presente um ofício do Agrupamento Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz, agradecendo a oferta de livros às Bibliotecas 
Escolares da EB n.º 1 e da EB n.º 2.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Associação Portuguesa para Vencer o Autismo – Dia Mundial da Consciencialização do Autismo
Foi presente um ofício da Associação Portuguesa para Vencer o Autismo, agradecendo a colaboração desta autarquia na iniciativa Light 
It Up Blue, que assinalou o Dia Mundial da Consciencialização do Autismo.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Candidatura do Cante Alentejano a Património Cultural Imaterial da Humanidade – Comunicado da Comissão Executiva
Foi presente o Comunicado da Comissão Executiva da Candidatura do Cante Alentejano a Património Cultural da Humanidade.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Dia Internacional dos Monumentos e Sítios 2012
A senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta que hoje se comemora o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, tendo a 
autarquia assinalado a efeméride com a publicação de uma coleção de postais alusivos aos monumentos e sítios deste Concelho, que 
ofertará a todos os visitantes, bem como uma peça de cerâmica, nomeadamente aos da vila medieval de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Comemorações do 38.º Aniversário do 25 de Abril
Foi presente o Programa alusivo às Comemorações do 38.º Aniversário do 25 de Abril.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Proposta de Portaria de Reconfiguração dos Agrupamentos de Centros de Saúde do Distrito de Évora
O senhor Vereador, Carlos Costa deu conta que a Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. suscitou pronúncia sobre a proposta 
de Portaria de reconfiguração dos Agrupamentos de Centros de Saúde do Distrito de Évora, tendo em vista a criação do Agrupamento 
de Centros de Saúde do Alentejo Central, pela fusão dos dois Agrupamentos atualmente existentes (I e II).
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, proceder à respetiva pronúncia nos exatos termos ora consignados.

Olival da Pega
O senhor Vereador, Rui Amendoeira suscitou a questão relativa ao abate de oliveiras centenárias do Olival da Pega.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Queixa-Crime Contra Desconhecidos
Foi presente a Informação n.º 06/JUA /2012, atinente à ocorrência de atos de vandalismo e de furto no Mercado Municipal de 
Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deduzir queixa-crime contra desconhecidos junto dos serviços do Ministério Públi-
co do Tribunal Judicial de Reguengos de Monsaraz, bem como, deduzir pedido de indemnização cível, no montante de € 93,84, para 
ressarcimento do Município dos danos patrimoniais a que os ilícitos criminais deram causa.
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Concurso Público de “Construção da Extensão de Saúde de Santo António do Baldio” – Nomeação do Júri do Procedimento
Foi presente a Proposta n.º 46/GP/2012, atinente à nomeação do Júri do Procedimento do Concurso Público de “Construção da Exten-
são de Saúde de Santo António do Baldio.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a composição do Júri do Procedimento, da seguinte forma:

i) João Zacarias Gonçalves, Técnico Superior (Engenheiro Técnico Civil), na qualidade de Presidente;
ii) Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, Técnico Superior (Arquiteto);
iii) Ana Margarida Paixão Ferreira, Técnica Superior (Arquiteta Paisagista);
e como suplentes:
iv) Anabela da Conceição Espada Aranha, Assistente Técnica;
v) Maria do Carmo Lagartixo Silva Nunes, Assistente Técnica.

Projeto de Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 47/GP/2012, atinente ao Projeto de Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município 
de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente Projeto de Regulamento.

Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado – Reserva de Recrutamento – Gestão Empresas
Foi presente a Proposta n.º 48/GP/2012, referente ao Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado – Reserva de Recrutamento 
- Gestão de Empresas.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o recrutamento de um trabalhador para preenchimento de um posto de 
trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de Técnico 
Superior (Gestão de Empresas), a afetar à subunidade orgânica de Contabilidade e Património, com recurso à reserva de recrutamento 
do procedimento concursal aberto por deliberação de câmara tomada na reunião de 3 de novembro de 2010, publicitado pelo aviso n.º 
11401/2011, publicado no Diário da República n.º 99, 2ª série, de 23 de maio e cuja lista unitária de ordenação final foi homologada 
por despacho do senhor Presidente da Câmara datado de 28 de dezembro de 2011, bem como, submeter a presente deliberação 
apreciação e autorização da Assembleia Municipal.

Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado – Reserva de Recrutamento – Economia
O Foi presente a Proposta n.º 49/GP/2012, referente ao Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado – Reserva de Recruta-
mento – Economia.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o recrutamento de um trabalhador para preenchimento de um posto de 
trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de Técnico 
Superior (Economia), a afetar à subunidade 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, publicado no Diário da República n.º 235, 2ª série, de 6 de dezembro e cuja lista unitária de ordenação final foi ho-
mologada por despacho do senhor Presidente da Câmara datado de 27 de julho de 2011, bem como, submeter a presente deliberação 
à apreciação e autorização da Assembleia Municipal.

Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado – Reserva de Recrutamento – Jardineiro
Foi presente a Proposta n.º 50/GP/2012, referente ao Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado – Reserva de Recrutamento 
– Jardineiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o recrutamento de um trabalhador para preenchimento de um posto de 
trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de Assistente 
Operacional (Jardineiro), a afetar à subunidade orgânica de Requalificação Urbana e Espaços Verdes, com recurso à reserva de re-
crutamento do procedimento concursal aberto por deliberação de câmara tomada na reunião de 11 de agosto de 2010, publicitado 
pelo aviso n.º 8224/2010, publicado no Diário da República n.º 79, 2ª série, de 23 de abril e cuja lista unitária de ordenação final 
foi homologada por despacho do senhor Presidente da Câmara datado de 23 de dezembro de 2010, bem como, submeter a presente 
deliberação à apreciação e autorização da Assembleia Municipal.

Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado – Reserva de Recrutamento – Ciências Sociais
Foi presente a Proposta n.º 51/GP/2012, referente ao Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado – Reserva de Recrutamento 
– Ciências Sociais.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o recrutamento de um trabalhador para preenchimento de um posto de 
trabalho 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 procedi-
mento concursal aberto por deliberação de câmara tomada na reunião de 11 de agosto de 2011, 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, bem como, submeter a presente deliberação à apreciação 
e autorização da Assembleia Municipal.

Revisão do “Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Reguengos de Monsaraz”
Foi presente a Proposta n.º 52/GP/2012, referente à Revisão do “Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do 
Município de Reguengos de Monsaraz”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a revisão do “Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Reguengos de Mon-
saraz”;
b) Submeter a presente revisão do “Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Reguengos de 
Monsaraz” à aprovação da Assembleia Municipal;
c) Aprovar a constituição de uma equipa multidisciplinar responsável pela execução do Plano, nos seguintes termos:

i) João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência;
ii) José Alberto Viegas Oliveira, Chefe de Divisão da unidade orgânica Financeira;
iii) Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe de Divisão da unidade orgânica Administração Geral;
iv) Marta de Jesus Rosado Santos, Técnica Superior (Direito) da unidade orgânica Jurídica e de Auditoria;
v) Maria da Graça Baptista Charrua Murteira, Coordenadora Técnica da subunidade orgânica Expediente Urbanístico.
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Apreciação, Discussão e Aprovação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do Exercício Económico de 
2011
Foi presente a Proposta n.º 53/GP/2012, referente à apreciação, discussão e aprovação os Documentos de Prestação de Contas deste 
Município de Reguengos de Monsaraz relativos ao exercício económico de 2011.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os Documentos de Prestação de Contas do exercício económico de 2011 e 
submeter a presente deliberação à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.

Plano de Transportes Escolares – Ano Letivo 2012/2013
Foi presente a Proposta n.º 06/VJLM/2012, atinente ao Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2012/2013.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2012/2013;

Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado – Reservas de Recrutamento – Auxiliares de Ação Educativa
Foi presente a Proposta n.º 54/GP/2012, referente ao Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado – Reservas de Recrutamento 
– Auxiliares de Ação Educativa.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o recrutamento de três trabalhadores para preenchimento de três pos-
tos de trabalho na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de 
Assistente Operacional (Auxiliar de Ação Educativa), a afetar ao Serviço de Educação, da unidade orgânica de Cultura, Educação e 
Desporto, com recurso à reserva de recrutamento do procedimento concursal aberto por deliberação de câmara tomada na reunião 
de 27 de janeiro de 2010, publicitado pelo aviso n.º 8224/2010, publicado no Diário da República n.º 79, 2ª série, de 23 de abril e cuja 
lista unitária de ordenação final foi homologada por despacho do senhor Presidente da Câmara datado de 21 de fevereiro de 2011, 
bem como, submeter a presente deliberação à apreciação e autorização da Assembleia Municipal.

Contrato de Aquisição de Serviços - Fisioterapia
Foi presente a Proposta n.º 55/GP/2012, atinente ao contrato de aquisição de serviços de fisioterapia no âmbito do Gabinete de 
Movimento e Reabilitação a funcionar no Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à celebração de contrato de aquisição de serviços com a 
fisioterapeuta Amídia Isabel Montalto Calisto Quintas, com vista aos serviços de fisioterapia no Gabinete de Movimento e Reabilitação, 
que a aquisição de serviços tenha a duração máxima de 8 meses (até 31 de dezembro de 2012) e que o preço total seja de € 8.800,00, 
a pagar em 8 prestações mensais;

Contrato de Aquisição de Serviços - Eletrotecnia
Foi presente a Proposta n.º 56/GP/2012, atinente ao contrato de aquisição de serviços de eletrotecnia com vista à elaboração e/
ou correção de projetos de eletricidade e de infraestruturas telefónicas em obras municipais, bem como de emissão de pareceres 
técnicos e de efetuar vistorias às instalações elétricas municipais.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à celebração de contrato de aquisição de serviços com o 
engenheiro eletrotécnico Pedro Rodrigues Castro Gomes de Amorim com a duração máxima de 8 meses (até 31 de dezembro de 2012) e 
que o preço total seja de € 7.200,00, a pagar em 8 prestações mensais;

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 15/2011 – Júlio Manuel Cachopas Colaço Valido
Licenciamento para obras de alteração para instalação de estabelecimento de restauração – Aprovação dos projetos de especiali-
dades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidades em apreço, nos exatos termos consigna-
dos.

Processo administrativo n.º 07/2012 – Manuel António Ambrósio Canário
Licenciamento para obras de alteração de habitação existente – Aprovação dos projetos de especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidades em apreço, nos exatos termos consigna-
dos.

Ata n.º 09/2012
2 de maio de 2012

Financiamento da Avaliação Geral de Prédios Urbanos – Portaria n.º 106/2012, de 18 de Abril
Foi presente a Portaria n.º 106/2012, de 18 de abril, que regulamenta o disposto no n.º 5 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 287/2003, 
de 12 de novembro e relativa ao financiamento da avaliação geral de prédios urbanos, na qual é referido que é afeta às despesas 
relacionadas com a avaliação geral dos prédios urbanos uma verba de 5% da receita tributária do imposto municipal sobre imóveis 
relativo ao ano de 2011, a arrecadar em 2012.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Financiamento dos Corpos de Bombeiros – Transporte de Doentes 
Foi presente a nota à comunicação social difundida pela Federação de Bombeiros do Distrito de Évora referente ao financiamento dos 
Corpos de Bombeiros e do transporte de doentes não urgentes.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

4.º Concurso Internacional de Bandas – Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense 
O senhor Presidente da Câmara deu conta que nos passados dias 28 e 29 de abril decorreu o 4.º Concurso Internacional de Bandas, 
organizado pelo Ateneu Artístico Vilafranquense, em Vila Franca de Xira. Ademais, referiu que a banda da Sociedade Filarmónica 
Harmonia Reguenguense participou neste concurso e logrou obter um honroso 3.º lugar na 1.ª categoria (Prestação Sinfónica), feito 
este que em muito enaltece aquela coletividade e o concelho de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal, por unanimidade, manifestou que tal proeza muito dignificou esta região alentejana e em particular o concelho 
de Reguengos de Monsaraz, sendo tal facto digno de registo e dos mais rasgados elogios de congratulação e louvor.
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Agrupamento Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz – Intercâmbio Escolar 
Solicita o Agrupamento Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz, cedência de transporte em autocarros para os alunos dos 3.º 
e 4.º anos de escolaridade de Badajoz, no próximo dia 30 de maio, no âmbito de um intercâmbio escolar, para proporcionar uma 
visita à vila medieval de Monsaraz e, em simultâneo, uma visita pelos monumentos megalíticos, bem assim uma pequena oferta de 
um prato de barro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ceder os autocarros para transporte dos citados alunos, bem assim ofertar um 
pequeno prato de barro a cada um deles.

Reorganização da Rede Escolar do Concelho de Reguengos de Monsaraz
A senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta de toda a tramitação que se tem verificado quanto à Reorganização da Rede Escolar 
do Concelho de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Festas a Santo António 2012 – Programa
Foi presente o Programa alusivo às Festas a Santo António 2012, que irão decorrer de 8 a 13 de junho de 2012.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 4 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 4 do Orçamento Municipal 
do Ano Económico-Financeiro de 2012
Foi presente o Despacho n.º 04/GP/CPA/2012, que determinou a aprovação da Alteração n.º 4 às Grandes Opções do Plano e Alteração 
n.º 4 ao Orçamento Municipal do corrente ano económico-financeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar os sobreditos documentos previsionais.

Aceitação da Decisão de Aprovação da Candidatura apresentada no âmbito da Criação de Gabinetes de Inserção Profissional – 
Ratificação do Despacho n.º 06/GP/2012, de 23 de Abril
Foi presente a Proposta n.º 57/GP/2012, atinente à ratificação do Despacho n.º 06/GP/2012, de 23 de abril, p.p., tendo em conta a 
aceitação da decisão de aprovação da candidatura apresentada no âmbito da criação de Gabinetes de Inserção Profissional.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o sobredito Despacho.

Festas a Santo António 2012 – Preço dos Bilhetes de Entrada 
Foi presente a Proposta n.º 07/VJLM/2012, referente ao preço dos bilhetes de entrada nas Festas a Santo António 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a tabela de preços proposta para os vários dias das Festas a Santo António 
2012, aprovar a proposta de um bilhete único, no valor pecuniário de € 5,00 por pessoa, com acesso a qualquer espetáculo das referi-
das festas populares e que os preços de entrada sejam apenas aplicáveis a maiores de 12 anos.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 26/2011 – Maria de Fátima Pinto Berjano dos Santos
Licenciamento para obras de reconstrução sem preservação das fachadas de moradia – Aprovação dos projetos de Arquitetura.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura em apreço, nos exatos termos consignados.

Processo administrativo n.º 16/2012 – Hugo Fritz Stutz
Licenciamento para obras de edificação de Picadeiro e Anexo Agrícola – Aprovação dos projetos de Arquitetura e de 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 17/2012 – José Nunes Sardinha
Licenciamento para obras de ampliação 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 19/2012 – António Miguel Montalto Leitão
Licenciamento para obras de edificação de cozinha – Aprovação dos projetos de Arquitetura e de especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de arquitetura e de especialidades em apreço, nos exatos 
termos consignados.

Ata n.º 10/2012
16 de maio de 2012

Atlético Sport Clube – Departamento de Futebol Juvenil: Utilização do Auditório Municipal 
Solicita o Atlético Sport Clube – Departamento de Futebol Juvenil, autorização para utilização do Auditório Municipal no próximo dia 
2 de junho, para a realização da Gala de Final de Época daquela associação.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Auditório Municipal, na data e para o fim peticionado.

Ervideira, Sociedade Agrícola, Lda. - Ervideira Rali TT: Agradecimento
Foi presente um ofício emanado de Ervideira – Sociedade Agrícola, Lda., promotor da prova desportiva Ervideira Rali TT 2012, agrade-
cendo a colaboração prestada por esta autarquia no evento em apreço.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Acompanhamento do Contrato Local de Segurança com o Município de Reguengos de Monsaraz 
Foi presente o mapa mensal do mês de abril de 2012 referente ao acompanhamento do Contrato Local de Segurança.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
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Inauguração das Áreas de Serviço para Autocaravanas
O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Janeiro informou que nos próximos dias 19 e 20 de maio serão inauguradas as 
Áreas de Serviço para Autocaravanas em Telheiro e Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Comissão Ministerial de Coordenação do Quadro de Referência Estratégico Nacional – Suspensão da Aprovação de Operações
Foi presente a deliberação aprovada por consulta escrita em 8 de maio de 2012, da Comissão Ministerial de Coordenação do Quadro 
de Referência Estratégico Nacional atinente à suspensão da aprovação de operações.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Ginástica e Trampolins: XXI Regtramp e XXV Gimnosar: Pedido de Apoio
Foi presente a candidatura ao Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao Asso-
ciativismo Desportivo, formulada pela Secção de Ginástica e Trampolins da Sociedade Artística Reguenguense e atinente à realização da 
XXI Regtramp e XXV Gimnosar, que decorrerá nos próximos dias 14 e 15 de julho, no Pavilhão Gimnodesportivo Arq.º Rosado Correia, em 
Reguengos de Monsaraz, e na qual peticionam diverso apoio logístico e material.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio logístico e material necessário e possível, cujo valor associado 
se cifra na ordem dos € 1.998,08.

Atlético Sport Clube – Secção de Cicloturismo: I Passeio de Cicloturismo ao Concelho de Reguengos de Monsaraz: Pedido de 
Apoio
Foi presente 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 Cicloturismo do Atlético Sport Clube e atinente à realização do I Passeio de 
Cicloturismo ao Concelho de Reguengos de Monsaraz, que decorrerá no próximo dia 17 de junho, e na qual peticionam diverso apoio 
logístico e material.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio logístico e material necessário e possível, cujo valor associado 
se cifra na ordem dos € 324,50.

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense – 4.º Concurso Internacional de Bandas de Vila Franca de Xira: Agradecimento
Foi presente um ofício da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense, agradecendo a colaboração que esta autarquia prestou na 
participação da banda filarmónica daquela coletividade no 4.º Concurso Internacional de Bandas, organizado pelo Ateneu Artístico 
Vilafranquense, em Vila Franca de Xira, nos passados dias 28 e 29 de abril.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Associativismo Intermunicipal – Encontro “Defender as Populações, Valorizar o Poder Local Democrático, Cumprir Portugal”: 
Resolução
Foi presente a Resolução emanada do Encontro sob o lema “Associativismo Intermunicipal – Defender as Populações, Valorizar o Poder 
Local Democrático, Cumprir Portugal” promovido pela AMRS – Associação de Municípios da Região de Setúbal, a CIMAC – Comunidade 
Intermunicipal do Alentejo Central e a CIMBAL – Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo, realizado em Vendas Novas, no passado 
dia 3 de maio.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

PartnerHotel: Curso de Práticas de Ação Educativa
Foi presente um ofício provindo da PartnerHotel – Formação, Consultoria e Projetos para Serviços Hoteleiros, Lda., formalizando 
pedido de colaboração nas atividades a desenvolver pelo Município na comemoração do Dia da Criança (1 de junho), dos formandos 
do curso de “Práticas de Ação Educativa”, que irão desenvolver algumas atividades, tais como pinturas faciais, modelagem de balões, 
acompanhamento na pintura de desenho e outras de forma a interagir com as crianças.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aceitar a colaboração dos formandos do curso de “Práticas de Ação Educativa” na 
comemoração do Dia da Criança.

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Utilização do Auditório Municipal 
Solicita a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, autorização para utilização do Auditório Municipal no próximo dia 21 
de junho, para a realização da Festa de Fim de Ano da Creche e Jardim de Infância 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, autorização para utilização do Auditório Municipal no próximo dia 14 de junho, para 
a realização da Audição de Final de Ano daquela instituição.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Auditório Municipal, na data e para o fim peticionado.

Escola Secundária Conde de Monsaraz – Jornal Escolar “Gazeta do Conde” – Pedido de Apoio
Solicita a Escola Secundária Conde de Monsaraz, a atribuição de apoio pecuniário para a publicação do jornal escolar “Gazeta do 
Conde”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no montante pecuniário de € 250,00.

Ermida de Nossa Senhora do Rosário: Conservação do Telhado
A senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta que no seguimento de pedido formulado pelo Pároco de S. Pedro do Corval a esta 
autarquia, deslocou-se um técnico da Direção Regional de Cultura do Alentejo à Ermida de Nossa Senhora do Rosário a fim de avaliar 
as condições em que se encontra o telhado.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

1.º Inquérito Nacional sobre Doenças Reumáticas
O senhor Vereador, Carlos Costa deu conta que no seguimento da comunicação por si efetuada na reunião camarária de 4 de abril, p.p. 
e atinente à realização do 1.º Inquérito Nacional sobre Doenças Reumáticas, a Sociedade Portuguesa de Reumatologia está a levar a 
efeito, o mesmo ocorrerá no próximo dia 17 de maio, com a população de Santo António do Baldio.
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O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Arquivamento de Processo de Inquérito – Serviços do Ministério Público de Reguengos de Monsaraz
Foi Presente a Informação n.º 07/JUA/2012, atinente ao arquivamento do processo de inquérito n.º 2/12.4TARMZ com despacho pro-
ferido pelos Serviços do Ministério Público de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

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 2012
Foi presente o Despacho n.º 05/GP/CPA/2012, 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.

Empreitada de “CM 1132 Ligação Campinho EN 256 (CM 1129 Campinho Sudoeste/ EN 256 Reguengos Este)” – Anulação do Con-
curso Público
Foi presente a Proposta n.º 58/GP/2012, referente à anulação do Concurso Público da empreitada de “CM 1132 Ligação Campinho EN 
256 (CM 1129 Campinho Sudoeste/ EN 256 Reguengos Este)”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a anulação do Concurso Público da empreitada supra mencionada.

Protocolo de Prestação de Serviços com o I.C.E. – Instituto Clínico de Évora, Lda. – Condições Preferenciais para os Colaboradores 
do Município
Foi presente a Proposta n.º 59/GP/2012, referente ao Protocolo de prestação de serviços a outorgar entre este Município e o I.C.E. – 
Instituto Clínico de Évora, Lda., e tendente a condições preferenciais para os colaboradores do Município.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a outorga do sobredito Protocolo entre este Município e o I.C.E. – Instituto 
Clínico de Évora, Lda.

O Papel das Autarquias Locais: Resolução do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses
Foi presente a Proposta n.º 60/GP/2012, atinente à Resolução do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
tomada na reunião realizada no pretérito dia 7 de maio relativamente à análise política da situação do Poder Local.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Reiterar a posição assumida pelo Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses, tomada na sua reunião 
de 7 de maio de 2012;
b) Reiterar e aprovar os alertas para as consequências desta política, dimanados da supra citada reunião do Conselho Geral da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, e que se consubstanciam:

i) Na asfixia financeira definitiva do Poder Local;
ii) A uma redução do exercício de competências por parte dos Municípios, nomeadamente das que não são da responsabili-
dade municipal;
iii) Na diminuição dos apoios municipais prestados pelas Câmaras Municipais às populações carenciadas, o que irá necessariamente 
traduzir-se no aumento das dificuldades das famílias e no aumento da conflitualidade social;
iv) A uma Administração Local com superavit, compensado o déficit crónico da Administração Central;
v) Na alteração completa do modelo de Poder Local tenazmente construído nos últimos 35 anos, com a criação de uma 
nova Administração Local, com menos autonomia, asfixiada financeira e administrativamente, menos democrática e menos 
participada;
vi) Na mais que possível paralisação da atividade municipal, fruto da aplicação da Lei dos Compromissos.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 10/2012 – Pingo Doce, Distribuição Alimentar, S.A.
Licenciamento para obras de edificação de posto de abastecimento de combustíveis – Aprovação dos projetos de Arquitetura e de 
especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de arquitetura e especialidades em apreço, nos exatos termos 
consignados.

Processo administrativo n.º 21/2012 – António Domingos Sanches Reganha.
Licenciamento para obras de edificação de moradia bifamiliar – 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 22/2012 – Maria Julieta Lobo Marino de Freitas.
Licenciamento para obras de reconstrução sem preservação das fachadas 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 23/2012 – Jean Paul Derveaux.
Licenciamento para obras de edificação de muro – 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 23/2010 – SAIP Turismo – Sociedade Alentejana de Investimento e Promoção, S.A.
Licenciamento para obras de edificação da Casa de Manutenção do Golf, Parcela P18R – Aprovação dos projetos de especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidades em apreço, nos exatos termos consigna-
dos.
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Processo administrativo n.º 85/2010 – Triplusvet, Lda.
Licenciamento para obras de alteração durante a execução dos trabalhos de construção de edifício destinado a clínica veterinária – 
Aprovação do projeto de alterações à Arquitetura e projetos de especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidades em apreço, nos exatos termos consigna-
dos.

Processo administrativo titulado pelo alvará n.º 01/1992, referente a alteração à licença de loteamento requerida por Manuel 
Rocha Fama.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à licença de loteamento titulada pelo alvará n.º 01/1992, nos 
exatos termos consignados.

Processo administrativo titulado pelo alvará n.º 01/2010, referente a alteração à licença de loteamento requerida por Rotunda 
do Sol, Investimentos Imobiliários, Lda.
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 11/2012
30 de maio de 2012

Congresso Ibérico sobre Desenvolvimento Rural
Foi presente o Programa do Congresso Ibérico sobre Desenvolvimento Rural que se realiza no dia 10 de Junho, no Auditório Municipal, 
nesta cidade de Reguengos de Monsaraz, integrado nas Festas de Santo António 2012.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Proposta de Memorando de Acordo entre o Governo de Portugal e a Associação Nacional de Municípios Portugueses
Foi presente a proposta de Memorando de Acordo entre o Governo de Portugal e a Associação Nacional de Municípios Portugueses.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Comemorações da Outorga do Foral Manuelino de Monsaraz
Foi presente o programa das comemorações da outorga do Foral Manuelino de Monsaraz, que irão decorrer na Igreja de Santiago em 
Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Unidade Pastoral de Reguengos: Pintura da Igreja de Caridade
Solicita a Unidade Pastoral de Reguengos, cedência de mão-de-obra (pintores) para pintura exterior da Igreja de Caridade.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ceder a mão-de-obra (pintores) necessária à pintura exterior da Igreja de Cari-
dade.

Regulamento sobre o Licenciamento de Atividades Diversas: Exercício da Atividade de Guarda Noturno
O senhor Presidente da Câmara, propôs que o Serviço de Apoio ao Desenvolvimento deste Município consultasse o tecido empresarial 
de Reguengos de Monsaraz no sentido de se verificar o interesse na existência da atividade de guarda noturno nesta cidade.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, que fosse consultado o tecido empresarial de Reguengos de Monsaraz no intuito da 
manifestação de interesse na existência do exercício da atividade de guarda noturno.

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz – Entradas Gratuitas nas Piscinas Municipais Victor Martelo
Solicita a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, a entrada gratuita nas Piscinas Municipais Victor Martelo, durante 
a época balnear, das 33 crianças e jovens do Lar Nossa Senhora de Fátima, valência daquela instituição, com idades compreendidas 
entre os 3 e os 19 anos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a entrada gratuita nas Piscinas Municipais Victor Martelo às crianças e 
jovens do Lar Nossa Senhora de Fátima da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz.

Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz: Utilização do Pavilhão Multiusos
Solicita a Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz, autorização para utilização do Pavilhão Multiusos no próximo dia 5 de outu-
bro, para a realização do Almoço/Convívio de Seniores daquela Freguesia.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Pavilhão Multiusos, na data e para o fim peticionado.

Clube de Futebol de Estremoz – Secção de Natação: Utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo
Solicita o Clube de Futebol de Estremoz – Secção de Natação, autorização para a utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo, 
para os treinos de preparação dos seus atletas para os campeonatos regionais e nacionais, com a utilização de uma pista, todas as 
terças-feiras, do dia 12 de Junho ao dia 24 de Julho, entre as 11,30 e as 13 horas.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo, nas datas e para o 
fim peticionado.

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz – Utilização do Parque da Cidade
Solicita a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, autorização para a utilização do Parque da Cidade no dia 5 de Junho, 
para a realização de uma ação de sensibilização sob o tema “Reciclar é Poupar”, por parte da valência Jardim de Infância daquela 
instituição.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Parque da Cidade, na data e para o fim peticionado.

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz – Entradas Gratuitas nas Festas de Santo António 2012
Peticiona a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, a entrada gratuita nas Festas de Santo António 2012, das 33 crianças 
e jovens do Lar Nossa Senhora de Fátima, valência daquela instituição, com idades compreendidas entre os 3 e os 19 anos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a entrada gratuita nas Festas de Santo António às crianças e jovens do 

Suplemento



14

Lar Nossa Senhora de Fátima da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz.

Sociedade União Perolivense – III Torneio de Futsal Cidade de Reguengos: Pedido de Apoio
Foi presente a candidatura ao Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao Associa-
tivismo Desportivo, formulada pela Sociedade União Perolivense e atinente à realização do III Torneio de Futsal Cidade de Reguengos, que 
decorrerá nos próximos dias 22, 23 e 24 de junho, das 18,00 às 04,00 horas, e na qual peticionam a utilização do Pavilhão Gimnodesportivo 
Arq.º Rosado Correia, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Pavilhão Gimnodesportivo Arq.º Rosado Correia, nas datas 
e para o fim peticionado, cujo valor associado se cifra na ordem de € 663,15.

Sociedade Artística Reguenguense – Espetáculo de Variedades: Pedido de Apoio
Foi presente a candidatura ao Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao 
Associativismo Cultural, Recreativo e Social, formulada pela Sociedade Artística Reguenguense e atinente à realização do Espetáculo 
de Variedades “Cinderela”, no próximo dia 30 de junho, no Auditório Municipal, e na qual peticionam, além da utilização do referido 
espaço, diverso apoio logístico e material.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder autorização de utilização do Auditório Municipal, na data e para o fim 
peticionado, cujo valor associado se cifra na ordem de € 263,72.

Arquivamento de Processo de Inquérito – Serviços do Ministério Público de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Informação n.º 08/JUA/2012, atinente ao arquivamento do processo de inquérito n.º 12/12.1TARMZ 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 2012
Foi presente o Despacho n.º 06/GP/CPA/2012, 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.

Providência Cautelar de Suspensão da Eficácia da Norma Relativa ao Financiamento da Avaliação Geral de Prédios Urbanos
Foi presente a Informação n.º 02/GP/2012, referente à providência cautelar de suspensão da eficácia da norma relativa ao financia-
mento da avaliação geral de prédios urbanos.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Regulamento Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos Privados
Foi presente a Proposta n.º 61/GP/2012, atinente ao Regulamento Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos Privados.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento Municipal em apreço, bem como submeter a presente 
deliberação à aprovação da Assembleia Municipal.

Regulamento de Propaganda Política e Eleitoral do Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 62/GP/2012, atinente ao Regulamento de Propaganda Política e Eleitoral do Município de Reguengos de 
Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento em apreço, bem como submeter a presente deliberação à 
aprovação da Assembleia Municipal.

Constituição de Direito de Superfície a Favor da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Perolivas
Foi presente a Proposta n.º 63/GP/2012, referente à constituição de direito de superfície a favor da Associação de Reformados, Pen-
sionistas e Idosos de Perolivas.
Apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição a favor da Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos de Perolivas, de um direito de superfície sobre o terreno para construção, com a área total de 1607 
m2, sito à Rua dos Lavadouros, em Perolivas, nos seguintes termos e condições:

i) o direito de superfície a constituir a favor da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Perolivas, tem por único 
objeto a construção de um lar de idosos e centro de dia em Perolivas;
ii) a título de preço, atento o escopo e o desiderato sociais do superficiário e da obra a construir, a Associação pagará ao 
Município de Reguengos de Monsaraz o montante simbólico e único de € 1,00 (um euro);
iii) o direito de superfície em causa será constituído temporariamente pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos, sem embargo 
de uma eventual prorrogação mediante deliberação desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz;
iv) o direito de superfície extingue-se, igualmente, caso o superficiário não conclua a obra em apreço no prazo máximo de 
10 (dez) anos, a contar da data da deliberação camarária que recair sobre a presente proposta;
v) em quaisquer dos casos, com a extinção do direito de superfície o Município de Reguengos de Monsaraz entra na proprie-
dade plena do terreno, bem como das edificações nele implantadas, não assistindo ao superficiário o direito a indemnização, 
nem podendo alegar retenção;
vi) o direito de superfície assim constituído a favor da Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Perolivas não é 
transmissível, salvo deliberação desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz.

Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 64/GP/2012, atinente ao Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do Município de 
Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento em apreço, bem como, submeter a presente deliberação 
à aprovação da Assembleia Municipal.

Regulamento do Serviço de Saneamento de Águas Residuais e Pluviais Urbanas do Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 65/GP/2012, atinente ao Regulamento do Serviço de Saneamento de Águas Residuais e Pluviais Urbanas 
do Município de Reguengos de Monsaraz.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento em apreço, bem como, submeter a presente deliberação 
à aprovação da Assembleia Municipal.

Renovação do Contrato de Aquisição de Serviços, na Modalidade de Avença, Celebrado com Vitor Manuel da Silva Cruz
Foi presente a Proposta n.º 66/GP/2012, referente à renovação do contrato de aquisição de serviços, na modalidade de avença, 
celebrado com Vitor Manuel da Silva Cruz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à renovação de contrato de aquisição de serviços com 
Vitor Manuel da Silva Cruz, nos exatos termos consignados.

Sociedade Artística Reguenguense – Declaração de Utilidade Pública
Foi presente a Proposta n.º 67/GP/2012, referente à emissão de parecer, solicitado pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho 
de Ministros, tendente à apreciação da pretensão da Sociedade Artística Reguenguense em obter a Declaração de Utilidade Pública.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir o presente parecer favorável, que se substancia na proposta em apreço, 
conducente à obtenção da Declaração de Utilidade Pública peticionada pela Sociedade Artística Reguenguense, no âmbito do Proc.º 
22/UP/2012, a correr termos na Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros.

Plano Operacional Municipal – Ano de 2012
Foi presente a Proposta n.º 05/VP/2012, referente à aprovação do Plano Operacional Municipal para o corrente ano de 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano Operacional Municipal para o ano de 2012, bem como, submeter 
a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal.

Revisão do Subsídio Atribuído ao Atlético Sport Clube (Futebol Sénior) – Ano de 2012
Foi presente a Proposta n.º 06/VP/2012, referente à revisão do subsídio atribuído ao Atlético Sport Clube (Futebol Sénior) – ano de 
2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do valor do subsídio atribuído ao Atlético Sport Clube, mo-
dalidade de futebol sénior, fixando o mesmo em € 98.000,00, nos termos constantes do sobredito quadro de distribuição, bem como, 
determinar a revisão do contrato programa de desenvolvimento desportivo para o presente ano de 2012, de forma a adequá-lo à 
alteração do subsídio agora aprovada.

Programa Férias Divertidas 2012
Foi presente a Proposta n.º 08/VJLM/2012, referente à aprovação do Plano de Atividades do Programa “Férias Divertidas 2012”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Plano de Atividades do Programa “Férias Divertidas 2012”.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 02/2012   Gonçalo Manuel Moreno Balancho
Pedido de informação prévia para obras de edificação de casa de ordenha.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o processo administrativo em apreço, nos exatos termos consignados.

Processo administrativo n.º 15/2011   Júlio Manuel Cachopas Colaço Valido
Alteração à licença de obras.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração à licença de obras do processo em apreço, nos exatos termos 
consignados.

Ata n.º 12/2012
12 de junho de 2012

Associação Nacional de Municípios Portugueses: Congresso Extraordinário
Foi presente um ofício enviado ao Presidente do Conselho Geral e da Mesa do Congresso Nacional da Associação Nacional de Municípios 
Portugueses sobre a realização imediata de um Congresso Extraordinário.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Federação de Motociclismo de Portugal – 14.º Portugal de Lés-a-Lés 2012: Agradecimento
Foi presente uma missiva da Federação de Motociclismo de Portugal agradecendo a colaboração e o apoio prestado por esta autarquia 
aquando do 14.º Portugal de Lés-a-Lés 2012, que passou por esta cidade de Reguengos de Monsaraz, no passado dia 8 de junho.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Motorismo: Ervideira Rali TT 2012 – Relatório e Agradecimento
Foi presente um ofício emanado da Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, organizadora da prova desportiva Ervi-
deira Rali TT 2012, agradecendo a colaboração e o apoio prestada por esta autarquia no evento em apreço, bem como apresentando 
o respetivo relatório.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Cedência de Autocarros
Solicita a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, a cedência de autocarros para transporte das suas crianças a uma 
visita de estudo ao Zoomarine, na Guia (Algarve), no próximo dia 22 de junho.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ceder o transporte em autocarros, na data e para o fim peticionado.

Atlético Sport Clube – Encontro de Escolas de Futebol “Cidade de Reguengos”: Pedido de Apoio
Foi presente a candidatura ao Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao 
Associativismo Desportivo, formulada pelo Atlético Sport Clube e atinente à realização do Encontro de Escolas de Futebol “Cidade de 
Reguengos”, no próximo dia 16 de junho, no Campo Virgílio Durão e no Campo Quinta da Tapada, ambos em Reguengos de Monsaraz e 
na qual peticionam diverso apoio logístico e material.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, prestar o apoio logístico e material necessário e possível, cujo valor associado se 
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cifra na ordem de € 405,49.

Grupo Motard Terra Del Rei – III Motoconvívio 2012: Pedido de Apoio
Foi presente a candidatura ao Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao Associativismo 
Desportivo, formulada pelo Grupo Motard Terra Del Rei e atinente à realização do III Motoconvívio, nos próximos dias 29 e 30 de Junho e 1 de 
julho, no Centro Náutico de Monsaraz e na qual peticionam diverso apoio logístico e material.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, prestar o apoio logístico e material necessário e possível, cujo valor associado se 
cifra na ordem de € 1.562,75.

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz – Cedência do Auditório Municipal
Solicita a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, autorização para utilização do Auditório Municipal no próximo dia 29 
de junho, para a realização da festa final de Ano Letivo do A.T.L.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Auditório Municipal, na data e para o fim peticionado.

Candidatura do Cante Alentejano a Património Imaterial da Humanidade da UNESCO
Foi presente uma missiva emanada do Município de Almodôvar atinente à sua tomada de posição sobre a Candidatura do Cante Alente-
jano a Património Imaterial da Humanidade da UNESCO.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, reforçar todas as suas posições sobre este processo de candidatura, bem como 
manifestar todo o seu empenho e disponibilidade ativa para que o processo de classificação do Cante Alentejano a Património Imate-
rial da Humanidade da UNESCO seja um facto no mais curto espaço de tempo.

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 2012
Foi presente o Despacho n.º 07/GP/CPA/2012, 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.

Concurso para Exploração do Bar/Restaurante e Esplanada do Centro Náutico 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 e 
Esplanada do Centro Náutico de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar a Ana Luísa Ramos Jorge Simões Miranda a exploração do Bar/Restau-
rante e Esplanada do Centro Náutico de Monsaraz, com a renda mensal de € 255,00 pelo prazo de 5 anos, podendo ser renovado por 
períodos sucessivos de 1 ano.

1.º Concurso de Fotografia do Concelho de Reguengos de Monsaraz “Reguengos ComVida”
Foi presente a Informação n.º 03/GP/2012, referente à classificação do 1.º Concurso de Fotografia do Concelho de Reguengos de 
Monsaraz “Reguengos ComVida”.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Concurso Público para Aquisição de Gasóleo Rodoviário
Foi presente a Proposta n.º 68/GP/2012, atinente ao procedimento por Concurso Público para aquisição de gasóleo rodoviário, na 
quantidade de 125.000 litros.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a abertura de procedimento por Concurso Público para aquisição de 125.000 litros de gasóleo rodoviário destinado às 
viaturas municipais, num valor total estimado de 149.500,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
b) Aprovar o respetivo Programa de Concurso e Caderno de Encargos;
c) Designar a constituição do júri do concurso, composto por:

i) Manuel Lopes Janeiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal, na qualidade de Presidente do Júri;
ii) José Alberto Viegas Oliveira, Chefe de Divisão da unidade orgânica Financeira, que substituirá o Presidente nas suas 
faltas, ausências e impedimentos;
iii) Fernando da Ascensão Fernandes Mendes, Coordenador Técnico;
e como suplentes:
i) Eduardo Jorge de Sousa Albardeiro, Técnico Superior;
ii) João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete da Presidência;

d) Submeter a presente deliberação à emissão de autorização prévia da Assembleia Municipal.

Acordo de Cooperação entre o Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP e o Município de Reguengos de Monsaraz – En-
clave – Nova Minuta
Foi presente a Proposta n.º 69/GP/2012, referente ao acordo de cooperação a outorgar entre o Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, IP e este Município de Reguengos de Monsaraz tendente ao funcionamento de um Enclave, no âmbito do Programa de 
Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com Deficiências e Incapacidades, cuja minuta havia sido aprovada em reunião camarária 
de 13 de julho de 2011, mas que por razões de reorganização e reestruturação do Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP 
não chegou a ser assinado.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a nova minuta do Acordo de Cooperação em apreço.

Contrato de Prestação de Serviços por Tarefa – Ciências Documentais
Foi presente a Proposta n.º 70/GP/2012, atinente ao contrato de prestação de serviços, na modalidade de tarefa, na área de ciências 
documentais com vista à definição de critérios para uma política de desenvolvimento de coleções que vão ao encontro do Manifesto 
da IFLA/UNESCO sobre Bibliotecas Públicas.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à celebração de contrato de prestação de serviços, na 
modalidade de tarefa, com a Licenciada em História, com Pós-Graduação em Ciências Documentais, ramo Bibliotecas, Maria de Fátima 
da Silva Botas Rei, com a duração de 12 meses, não prorrogável, e que o preço base mensal seja fixado em € 1.200,00, num valor total 
associado de € 14.400,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se legalmente devido, bem como, submeter a presente deliberação 
à emissão de autorização prévia da Assembleia Municipal.
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Contrato de Prestação de Serviços por Tarefa – Rede de Bibliotecas Escolares
Foi presente a Proposta n.º 71/GP/2012, atinente ao contrato de prestação de serviços, na modalidade de tarefa, na área de ciências 
documentais com vista à elaboração do catálogo coletivo da rede concelhia de bibliotecas escolares de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à celebração de contrato de prestação de serviços, na modali-
dade de tarefa, com a Licenciada em Ensino Básico, Teresa Maria Sousa Passinhas Caldeira, com a duração de 12 meses, não prorrogável, 
e que o preço base mensal seja fixado em € 750,00, num valor total associado de € 9.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se 
legalmente devido, bem como, submeter a presente deliberação à emissão de autorização prévia da Assembleia Municipal.

Contrato de Prestação de Serviços por Avença – Jurista
Foi presente a Proposta n.º 72/GP/2012, atinente ao contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença, com vista a 
proceder à adaptação do quadro regulamentar municipal e efetuar o seu acompanhamento e atualização e para proceder ao 
acompanhamento técnico, na vertente jurídica, da atualização patrimonial dos bens imóveis junto da Conservatória do Registo 
Predial e dos serviços de Finanças, nomeadamente através da prática de atos próprios de advogado.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à celebração de contrato de prestação de serviços, na 
modalidade de avença, com a Advogada, Marisa Alexandra dos Santos Bento, com a duração de 12 meses, com a possibilidade de 
renovação até ao limite legal de três anos, e que o preço base mensal seja fixado em € 1.200,00, num valor total associado de € 
14.400,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se legalmente devido, bem como, submeter a presente deliberação à emissão de 
autorização prévia da Assembleia Municipal.

Fornecimento de Refeições aos Alunos das Escolas do Ensino Básico do 1.º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Reguengos 
de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 73/GP/2012, atinente à aprovação do procedimento concursal para o Fornecimento de Refeições aos 
Alunos das Escolas do Ensino Básico do 1.º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a abertura de Concurso Público para o fornecimento de 125.000 refeições aos alunos das Escolas do Ensino Básico do 
1.º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Reguengos de Monsaraz durante todo o ano letivo de 2012-2013, num valor total 
associado de € 170.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor; 
b) A aprovação do respetivo Programa de Concurso e do Caderno de Encargos;
c) Nomear o júri do Procedimento do Concurso Público em apreço, com a seguinte composição:

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

d) Submeter a presente deliberação à emissão de autorização prévia da Assembleia Municipal.

Empreitada de “Construção da Extensão de Saúde de São Marcos do Campo” – Compromisso Plurianual
Foi presente a Proposta n.º 74/GP/2012, referente ao compromisso plurianual da empreitada da obra pública de “Construção da 
Extensão de Saúde de São Marcos do Campo”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a presente deliberação à emissão de autorização prévia da Assembleia 
Municipal.

Autorização Prévia no Âmbito da Lei dos Compromissos
Foi presente a Proposta n.º 75/GP/2012, referente à autorização prévia genérica a tomar pela Assembleia Municipal no âmbito da Lei 
dos Compromissos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Submeter a presente deliberação à Assembleia Municipal:
i) Para os efeitos previstos na alínea c) do n.º 1 do art. 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, no sentido de emitir autoriza-
ção prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, nos casos seguintes:
• Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes Opções do Plano;
• Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 € em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração e 
o prazo de execução de três anos;

b) Que a assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia que ora se propõe, só poderá fazer-se quando, 
para além das condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas;
c) Que a Câmara Municipal possa delegar no Presidente da Câmara Municipal a assunção de compromissos plurianuais, relativa a 
despesas de funcionamento de caráter continuado e repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da despesa prevista no 
Orçamento, nos termos do n.º 1, até ao montante permitido por lei, no âmbito do regime de contratação pública;
d) Que o regime de autorização ora proposto deverá aplicar-se à Câmara Municipal relativamente a todas as assunções de 
compromissos, desde que respeitadas as condições constantes dos n.º 1 e 2, já assumidas, a assumir ou que tenham produzido 
efeitos a partir de 22 de fevereiro de 2012.

Concurso Público para Aluguer Operacional de Viaturas
Foi presente a Proposta n.º 76/GP/2012, atinente ao procedimento por Concurso Público para aluguer operacional de viaturas.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a abertura de procedimento por Concurso Público para aluguer operacional de cinco viaturas, por um período de 
48 meses, nomeadamente dois veículos ligeiros de passageiros, duas camionetas e uma carrinha de 9 lugares, num valor total 
estimado de 105.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
b) Aprovar o respetivo Programa de Concurso e Caderno de Encargos;
c) Designar a constituição do júri do concurso, composto por:

i) Manuel Lopes Janeiro, Vice-Presidente da Câmara Municipal, na qualidade de Presidente do Júri;
ii) Fernando da Ascensão Fernandes Mendes, Coordenador Técnico da sub-unidade orgânica Aprovisionamento e Gestão de 
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Stocks, que substituirá o Presidente nas suas faltas, ausências e impedimentos;
iii) Eduardo Jorge de Sousa Albardeiro, Técnico Superior;
e como suplentes:
i) José Alberto Viegas Oliveira, Chefe de Divisão da unidade orgânica Financeira;
ii) Maria João Caldeira Poupinha Pereira, Assistente Técnica;

d) Submeter a presente deliberação à emissão de autorização prévia da Assembleia Municipal.

Pedido de Isenção do Pagamento de Tarifas pela Limpeza de Fossa apresentado pelo Centro de Investigação em Biodiversidade 
e Recursos Genéticos
Foi presente a Proposta n.º 07/VP/2012, referente ao pedido de isenção do pagamento de tarifas pela limpeza de fossa do alojamento 
afeto ao projeto de reintrodução da população nidificante de águia-pesqueira em Portugal, sito no Monte do Roncanito, apresentado 
pelo Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de tarifas pela limpeza de fossa do alojamento 
supracitado, no valor total de € 2.801,24 e submeter o presente pedido à aprovação da Assembleia Municipal.

Componente de Apoio à Família – Ano Letivo 2012-2013
Foi presente a Proposta n.º 09/VJLM/2012, referente à comparticipação nos custos dos serviços da componente de apoio à família 
nos termos do Regulamento de Funcionamento dos Serviços da Componente de Apoio à Família nos Estabelecimentos de Educação 
Pré-Escolar da Rede Pública do Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Mapa de Comparticipações nas várias Componentes de Apoio à Família 
para o ano letivo 2012/2013.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 21/2011 - Zilda Major Farófia.
Licenciamento para obras de reconstrução, sem manutenção de fachadas, de edifício de habitação e comércio – Proposta de indeferi-
mento do projeto de Arquitetura.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o projeto de arquitetura em apreço, nos exatos termos consignados.

Processo administrativo n.º 32/2012 - Plantivet, Lda.
Licenciamento para obras de edificação de pavilhão agrícola – 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.

Ata n.º 13/2012
27 de junho de 2012

INALENTEJO – Reprogramação Estratégica
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta de uma breve síntese da Reprogramação Estratégica do INALENTEJO, 
referindo que o Programa Operacional tem disponíveis cerca de 154 milhões de euros, que serão distribuídos da seguinte forma:
23,7 milhões de euros para contributo de “Impulso Jovem”; 50,7 milhões de euros para reforço de Sistemas de Incentivos à empresas;   
10,0 milhões de euros para a Política de Cidades; 5,0 milhões para o JESSICA; 20,0 milhões para Fundo de revitalização das empresas; 
13,3 milhões de compromissos com a Bolsa de Mérito 2011; 31,3 milhões para ajustamento das taxas de 85%.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Casa Mortuária de S. Pedro do Corval – Projeto Técnico
Foi presente o projeto técnico da nova Casa Mortuária de S. Pedro do Corval, que foi integralmente elaborado por técnicos desta 
autarquia e que será construída junto ao cemitério daquela povoação.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz – Entradas Gratuitas nas Piscinas Municipais Victor Martelo
Solicita a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, a entrada gratuita nas Piscinas Municipais Victor Martelo, nos meses 
de julho e agosto, entre as 10 e as 12 horas, dos utentes da Resposta Social de Apoio à Deficiência.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a entrada gratuita nas Piscinas Municipais Victor Martelo.

Acompanhamento do Contrato Local de Segurança com o Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente o mapa mensal do mês de maio de 2012 referente ao acompanhamento do Contrato Local de Segurança.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Núcleo Sportinguista do Concelho de Reguengos de Monsaraz – Festa do 15.º Aniversário: Pedido de Apoio
Foi presente a candidatura ao Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao 
Associativismo Desportivo, formulada pelo Núcleo Sportinguista do Concelho de Reguengos de Monsaraz e atinente á Festa do 15.º 
Aniversário, no dia 28 de julho, no Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições, em Reguengos de Monsaraz e na qual pe-
ticionam diverso apoio logístico e material.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, prestar o apoio logístico e material necessário e possível, cujo valor associado se 
cifra na ordem de € 310,28.

Agrupamento Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz – Cedência do Auditório Municipal
Solicita o Agrupamento Vertical de Escolas de Reguengos de Monsaraz, autorização para utilização do Auditório Municipal no dia 5 de 
julho, para a realização da festa final de Ano Letivo dos alunos do Jardim de Infância de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Auditório Municipal, na data e para o fim peticionado.

Liga dos Combatentes: Núcleo de Reguengos de Monsaraz – Cedência do Auditório Municipal
Solicita a Liga dos Combatentes - Núcleo de Reguengos de Monsaraz, autorização para utilização do Auditório Municipal no próximo dia 
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7 de julho (manhã), para a sessão solene de inauguração das novas instalações da sua sede.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Auditório Municipal, na data e para o fim peticionado.

Mãos de Afetos – Cedência do Auditório Municipal
Solicita a Mãos de Afetos – Associação de Apoio Psicossocial, Motor e Recreativo de Reguengos de Monsaraz, autorização para utilização 
do Auditório Municipal no próximo dia 7 de julho (noite), para a realização da Gala de apresentação da Associação à comunidade.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Auditório Municipal, na data e para o fim peticionado.

Partido Social Democrata: Secção de Reguengos de Monsaraz – Cedência do Pavilhão Multiusos
Solicita a Secção de Reguengos de Monsaraz do Partido Social Democrata, autorização para utilização do Pavilhão Multiusos do Parque 
de Feiras e Exposições, designadamente a sala de reuniões do pavilhão central, no próximo dia 14 de julho, para a realização de uma 
conferência sobre a Reorganização Administrativa Territorial Autárquica.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Pavilhão Multiusos, 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 2012
Foi presente o Despacho n.º 08/GP/CPA/2012, 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.

XX Congresso (Extraordinário) da Associação Nacional de Municípios Portugueses
Foi presente a Informação n.º 04/GP/2012, referente ao XX Congresso (extraordinário) da Associação Nacional de Municípios Portu-
gueses, a realizar no próximo dia 29 de setembro, no Centro Nacional de Exposições em Santarém, e no qual estará presente, da parte 
deste Município, o Presidente da Câmara Municipal, o Presidente da Assembleia Municipal e um Presidente de Junta de Freguesia 
(eleito em sessão da Assembleia Municipal).
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Abertura de Processos de Seleção para Admissão de Pessoal por Tempo Determinado – Professores de Atividades de Enriqueci-
mento Curricular
Foi presente a Proposta n.º 77/GP/2012, atinente à abertura de processos de seleção para admissão de pessoal por tempo determi-
nado – Professores de Atividades de Enriquecimento Curricular.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

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

i) 7 Docentes para Atividades Lúdico Expressivas;
ii) 6 Docentes para Ensino do Inglês;
iii) 7 Docentes para Atividade Física e Desportiva;

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

c) Submeter à aprovação da Assembleia Municipal.

Declaração da Tauromaquia como Património Cultural Imaterial de Interesse Municipal
Foi presente a Proposta n.º 78/GP/2012, referente à declaração da Tauromaquia como Património Cultural Imaterial de Interesse 
Municipal.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer e declarar a Tauromaquia como Património Cultural Imaterial de Interesse 
Municipal, bem como, submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal.

Subconcessão da Exploração do Estabelecimento sito no Bairro de São João, em Reguengos de Monsaraz
Presente a Proposta n.º 79/GP/2012, atinente à subconcessão da exploração do estabelecimento sito no Bairro de São João.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a Associação de Caçadores da Freguesia de Reguengos a subconcessionar 
a Maurício José Pereira Augusto a exploração do estabelecimento sito no Bairro de São João, em Reguengos de Monsaraz, para o desen-
volvimento da atividade de café e que a mesma terá como prazo máximo de duração o período de vigência do contrato de exploração 
do estabelecimento celebrado entre este Município de Reguengos de Monsaraz e aquela Associação.

Revogação da Deliberação referente à Celebração da Escritura de Justificação Notarial do Prédio sito no Bairro de São João 
(Antiga Mercearia), em Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 80/GP/2012, atinente à revogação da deliberação referente à celebração da Escritura de Justificação 
Notarial do prédio sito no Bairro de São João (antiga mercearia), em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar, a revogação da deliberação desta Câmara Municipal tomada 
na reunião ordinária de 11 de janeiro de 2012, pela qual foi aprovada a aquisição por usucapião do prédio urbano, destinado a 
comércio, sito no Bairro de São João, em Reguengos de Monsaraz, mediante a celebração de Escritura de Justificação Notarial.

Protocolo de Cooperação para Criação da Rede Concelhia de Bibliotecas de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 10/VJLM/2012, referente ao Protocolo de Cooperação para Criação da Rede Concelhia de Bibliotecas de 
Reguengos de Monsaraz, a celebrar entre este Município de Reguengos de Monsaraz, o Agrupamento Vertical de Escolas de Reguengos 
de Monsaraz, a Escola Secundária Conde de Monsaraz e a Universidade Aberta.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido Protocolo de Cooperação.
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Participação de Jovens no Monsaraz Museu Aberto 2012
Foi presente a Proposta n.º 11/VJLM/2012, atinente às condições de participação de jovens no certame Monsaraz Museu Aberto 2012, 
no âmbito do vigente Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, fixar o limite máximo de 17 jovens a admitir para o referido certame, bem como, 
aprovar a atribuição de uma bolsa diária para cada jovem admitido no montante pecuniário de € 4,00 por hora, a pagar no final do 
citado evento.

Concurso Público da Empreitada de “Construção da Extensão de Saúde de Santo António do Baldio”- Pronúncia da Lista de Erros 
e Omissões
Foi presente a Proposta n.º 81/GP/2012, atinente à pronúncia da lista de erros e omissões do concurso público da empreitada de 
“Construção da Extensão de Saúde de Santo António do Baldio”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Pronúncia da Lista de Erros e Omissões do sobredito concurso público, manter 
o preço base inicial no montante de € 187.497,12, acrescido de IVA à taxa legal em vigor à data da respetiva liquidação e prorrogar o prazo 
para a entrega das propostas até às 17.00 horas do 5.° dia a contar da data de envio do aviso de prorrogação de prazo para publicação no 
Diário da República.

Empreitada de “Expansão do Perímetro Industrial – Ampliação 1.ª Fase – Pavimentação do Arruamento Central” – Ratificação dos 
Despachos de Autorização de Despesa, de Abertura e de Adjudicação do Procedimento Concursal
Foi presente a Proposta n.º 82/GP/2012, atinente à ratificação dos despachos de autorização de despesa, de abertura e de adjudi-
cação do procedimento concursal por ajuste direto da obra pública de “Expansão do Perímetro Industrial – Ampliação 1.ª Fase – Pavi-
mentação do Arruamento Central”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar e ratificar o Despacho n.º 04/GAP/AOP/2012, de 25 de maio de 2012.

Empreitada de “Construção do Parque Desportivo Campinho” – Ratificação dos Despachos de Autorização de Despesa e de Aber-
tura do Procedimento Concursal
Foi presente a Proposta n.º 83/GP/2012, atinente à ratificação do despacho de autorização de despesa e de abertura do procedimento 
concursal por ajuste direto da obra pública de “Construção do Parque Desportivo Campinho”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar e ratificar o Despacho n.º 06/GAP/AOP/2012, de 28 de maio de 2012.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 33/2012 - Plantivet, Lda.
Licenciamento para obras de reconstrução de edifício destinado a habitação – Aprovação dos projetos de Arquitetura e de especiali-
dades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de arquitetura e especialidades em apreço.

Processo administrativo n.º 91/2009 - Reguengos Sustentável – Serviços Ambientais, S.A.
Declaração de caducidade do processo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo administrativo em apreço.

Ata n.º 14/2012
11 de julho de 2012

Nomeação de Comandante dos Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz
Foi presente o Despacho de Homologação n.º DHOM/96/NVT/2012, de 27 de junho de 2012 da Diretora Nacional de Bombeiros, em 
que foi nomeado para o desempenho do cargo de Comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, o senhor 
Inácio Silvestre Mitra Pacheco.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

14.º Campeonato Nacional de Natação – Open de Verão de Masters
O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Janeiro deu conta que o 14.º Campeonato Nacional de Natação – Open de Verão 
de Masters, realizado entre 29 de junho e 1 de julho, nas Piscinas Municipais Victor Martelo, e no qual participaram cerca de 450 nada-
dores de todo o País, representando 41 clubes, decorreu com grande entusiasmo e dentro dos objetivos traçados pela organização.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Coral – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz: Programa Nadador Salvador Júnior 2012 - Pedido de 
Apoio
Foi presenta 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 ao 
Programa Nadador Salvador Júnior 2012, destinado a crianças e jovens com idades compreendidas entre os 7 e os 17 anos, e que irá 
decorrer do dia 7 ao dia 12 de Agosto de 2012, nas Piscinas Municipais Victor Martelo, em Reguengos de Monsaraz e na qual peticionam 
diverso apoio.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, prestar o apoio necessário e possível, cujo valor associado se cifra na ordem de 
€ 800,00.

Coral – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz: V Torneio de Pólo Aquático Victor Manuel Barão Martelo 
- Pedido de Apoio
Foi presente 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 ao 
V Torneio de Pólo Aquático Victor Manuel Barão Martelo, que irá decorrer no dia 21 de julho de 2012, nas Piscinas Municipais Victor 
Martelo, em Reguengos de Monsaraz e na qual peticionam diverso apoio.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, prestar o apoio necessário e possível, cujo valor associado se cifra na ordem de 
€ 150,00.
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Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz – Entradas Gratuitas nas Piscinas Municipais Victor 
Martelo
Solicita a Associação Humanitária – Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, entrada gratuita nas Piscinas Municipais Victor 
Martelo, durante a época balnear, dos elementos do corpo de bombeiros daquela corporação.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a entrada gratuita nas Piscinas Municipais Victor Martelo aos elementos 
do Quadro de Comando e do Quadro Ativo daquela Associação.

Bienal Cultural Monsaraz Museu Aberto 2012
Foi presente o programa da bienal cultural Monsaraz Museu Aberto 2012, que se realizará nos dias 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 e 29 
de julho de 2012, na medieval vila de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Professores de Atividades de Enriquecimento Curricular
O senhor Vereador, Rui Amendoeira deu conta que existem menos recursos disponíveis ao nível de professores que poderiam vir a 
integrar as funcionalidades das Atividades de Enriquecimento Curricular, já que está a ser feita uma redução nos contratados e um 
ajustamento e reformulação das respetivas áreas; tanto mais, disse, que já tem conhecimento que no próximo ano letivo haverá me-
nos três professores de ensino de EVT e quatro de ensino de Inglês, na Escola Básica n.º 1 de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

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 2012
Foi presente o Despacho n.º 09/GP/CPA/2012, 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.

Contrato de Comodato com a Associação Mãos de Afetos – Apoio Psicossocial, Motor e Recreativo de Reguengos de Monsaraz
Foi presenta a Proposta n.º 84/GP/2012, atinente à aprovação da minuta do Contrato de Comodato a celebrar entre este Município de 
Reguengos de Monsaraz e a Associação Mãos de Afetos – Apoio Psicossocial, Motor e Recreativo de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato em apreço.

Minuta do Contrato de Empreitada de “Expansão do Perímetro Industrial – Ampliação 1.ª Fase – Pavimentação do Arruamento 
Central”
Foi presente a Proposta n.º 85/GP/2012, referente à aprovação da minuta do contrato de empreitada de “Expansão do Perímetro 
Industrial – Ampliação 1.ª Fase – Pavimentação do Arruamento Central”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato em apreço.

Normas de Participação na Exporeg 2012
Foi presente a Proposta n.º 08/VP/2012, atinente à aprovação das Normas de Participação na Exporeg 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as sobreditas Normas.

Participação de Jovens na Exporeg 2012
Foi presente a Proposta n.º 09/VP/2012, atinente às condições de participação de jovens na Exporeg 2012, no âmbito do vigente 
Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, fixar o limite máximo de 45 jovens a admitir e aprovar a atribuição de uma bolsa 
diária para cada jovem admitido no montante pecuniário de € 4,00 por hora, a pagar no final do citado evento.

Atribuição de Fogo Devoluto Próximo da Escola Básica do 1.º Ciclo de Caridade
Foi presente a Proposta n.º 12/VJLM/2012, atinente à atribuição de fogo devoluto sito próximo da Escola Básica do 1.º Ciclo de Cari-
dade ao munícipe Manuel Alberto Capelas Rondão.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o referido fogo, bem como, aprovar o respetivo contrato de arrenda-
mento.

Atribuição de Fogo Devoluto Sito no Bairro 25 de Abril, n.º 28, em S. Pedro do Corval
Foi presente a Proposta n.º 13/VJLM/2012, atinente à atribuição de fogo devoluto sito no Bairro 25 de Abril, n.º 28, em S. Pedro do 
Corval ao munícipe Almerindo Marques Cartaxo.
O assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o referido fogo, bem como, aprovar o respetivo contrato de 
arrendamento.

Regime de Fruta Escolar
Foi presente a Proposta n.º 14/VJLM/2012, atinente à apresentação de candidatura ao Regime de Fruta Escolar junto do Instituto de 
Financiamento da Agricultura e Pescas.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a referida candidatura e proceder à sua formalização junto do Instituto 
de Financiamento da Agricultura e Pescas.

Contrato de Prestação de Serviços por Tarefa – Monitores do Programa Férias Divertidas 2012
Foi presente a Proposta n.º 15/VJLM/2012, atinente ao contrato de prestação de serviços, na modalidade de tarefa, para monitores 
do Programa Férias Divertidas 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à celebração de quatro contratos de prestação de 
serviços, na modalidade de tarefa, com Hugo Manuel Rodrigues Sofio, Rita Alexandra Almeida Caeiro, Rita Isabel Leitão Ferreira e 
Sandra de Fátima Gouveia Alfaiate e que a aquisição de serviços tenha a duração de 15 dias, não prorrogável, e com preço base de 
cada um fixado em € 390,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Prestação de Serviços de Manutenção e Assistência de Equipamentos de Climatização do Auditório Municipal
Foi presente a Proposta n.º 86/GP/2012, atinente à prestação de serviços de manutenção e assistência de equipamentos de clima-

Suplemento



22

tização do Auditório Municipal.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a contratação da prestação de serviços de manutenção e assistência dos 
equipamentos de climatização do Auditório Municipal, através de procedimento de ajuste direto e que o mesmo seja efetuado através 
de consulta à várias empresas habilitadas para o efeito.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 26/2011 - Maria de Fátima Pinto Berjano dos Santos
Licenciamento para obras de reconstrução sem a preservação das fachadas de moradia – aprovação dos projetos de especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidades em apreço.

Ata n.º 15/2012
25 de julho de 2012

Centro de Tropas Comandos - Agradecimento
Foi presente um ofício de agradecimento do Centro de Tropas Comandos pelo apoio prestado por esta Autarquia ao 119º Curso de 
Comandos.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Contrato Local de Segurança – Acompanhamento Mensal
Foi presente o mapa do mês de junho do corrente ano de 2012 referente ao acompanhamento do Contrato Local de Segurança,
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Receita de Imposto Municipal sobre Transmissões (IMT)
Foi presente o ofício enviado por esta Autarquia à Chefe do Serviço de Finanças de Reguengos de Monsaraz, pelo qual é solicitada 
informação escrita acerca de eventuais incumprimentos no pagamento do Imposto Municipal sobre Transmissões (IMT) e dos seus 
respetivos valores.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Bienal Cultural Monsaraz Museu Aberto 2012 – Convite aos Líderes Partidários
Foi presente o convite endereçado por este Município a todos os líderes dos partidos com assento na Assembleia da Republica para 
visitarem a Bienal Cultural Monsaraz Museu Aberto 2012, iniciativa que decorre entre os dias 13 e 29 de julho, em Monsaraz. 
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

AMIJOVEM: Espetáculo Musical – Pedido de Apoio
Foi presente a candidatura ao Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao 
Associativismo do Município de Reguengos de Monsaraz, formulada pela AMIJOVEM e atinente à realização de um espetáculo musical, 
no jardim público de São Pedro do Corval, peticionando diverso apoio logístico.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, prestar o apoio logístico solicitado.

AMIJOVEM: Festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário - Pedido de Apoio
Foi presente a candidatura ao Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio 
ao Associativismo do Município de Reguengos de Monsaraz, formulada pela AMIJOVEM e atinente à realização das Festas em Honra 
de Nossa Senhora do Rosário, em São Pedro do Corval, em que é peticionada a isenção de taxas pela emissão de licença especial de 
ruído e pela emissão de licença para a realização de divertimento em espaço público e, bem assim, diverso apoio logístico para a 
realização do evento.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o pedido de isenção de taxas. Quanto ao apoio logístico solicitado, o 
órgão executivo deliberou, por unanimidade, prestar o apoio necessário e possível.

Programa Televisivo “Verão Total 2012” - Alinhamento
A senhora Vereadora Joaquina Margalha informou que no próximo dia 27 de julho de 2012 o programa da RTP “Verão Total 2012” será 
transmitido a partir de Reguengos de Monsaraz, mais concretamente do Parque da Cidade.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Atividades de Enriquecimento Curricular – Ano Letivo 2012/2013
A senhora Vereadora Joaquina Margalha informou que subsistem muitas dúvidas sobre a forma como irão funcionar as Atividades de 
Enriquecimento Curricular no próximo ano letivo (2012/2013), nomeadamente no que respeita à seleção dos professores.
O senhor Presidente da Câmara solicitou ao senhor Vereador Rui Amendoeira que, após a reunião de hoje na Direção Regional de 
Educação do Alentejo, desse conhecimento das conclusões da mesma, no que respeita à matéria das Atividades de Enriquecimento 
Curricular. Por fim, propôs que o Serviço de Educação oficiasse a Direção Regional de Educação do Alentejo, solicitando esclarecimentos 
sobre a possibilidade dos professores afetos ao Ministério da Educação serem colocados ao serviço do desenvolvimento das Atividades 
de Enriquecimento Curricular.
O Executivo Municipal tomou conhecimento e aprovou, por unanimidade, a proposta do Senhor Presidente da Câmara.

Encerramento da EB1 da Caridade
A senhora Vereadora Joaquina Maria Margalha informou que foram publicadas na comunicação social notícias que davam conta do 
encerramento da EB 1 da Caridade, não tendo, no entanto, o Município de Reguengos e Monsaraz conhecimento oficial de tal pre-
tensão.
O senhor Presidente da Câmara, propôs a realização de uma reunião com os encarregados de educação das crianças da Caridade, em 
que estariam presentes representantes do Município e do Agrupamento Vertical de Reguengos de Monsaraz, com o intuito de auscultar 
a sua posição quanto ao eventual encerramento do EB 1 daquela localidade.
O Executivo Municipal aprovou, por unanimidade, as propostas apresentadas pela senhora Vereadora Joaquina Margalha e pelo senhor 
Presidente da Câmara.

Suplemento



23

Gabinete de Movimento e Reabilitação no Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz – Mapa de Resumo Trimestral
O senhor Vereador Carlos Costa deu conta da atividade desenvolvida pelo Gabinete de Movimento e Reabilitação no Centro de Saúde 
de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 10 às Grandes Opções do Plano e  n.º 10 ao Orçamento Municipal do Ano 
Económico-Financeiro de 2012
Foi presente o Despacho n.º 10/GP/CPA/2012, que determinou a aprovação da Alteração n.º 10 às Grandes Opções do Plano e da 
Alteração n.º 10 ao Orçamento Municipal do corrente ano económico-financeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o Despacho n.º 10/GP/CPA/2012, de 12 de julho.

Oferta Especial do Hotel Rural Horta da Moura a todos os Colaboradores do Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Informação n.º 5/GP/2012, atinente à oferta especial do Hotel Rural Horta da Moura a todos os colaboradores do 
Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Participação de Jovens na Bienal Cultural Monsaraz Museu Aberto 2012 – Ratificação do Despacho n.º 12/GP/2012, de 17 de 
julho
Foi presente a Proposta n.º 87/GP/2012, referente à ratificação do despacho n.º 12/GP/2012, de 17 de julho.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o referido Despacho.

Contrato de Prestação de Serviços por Tarefa - Calceteiro
Foi presente a Proposta n.º 88/GP/2012, referente à celebração de contrato de prestação de serviços, na modalidade de tarefa – 
calceteiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à celebração de contrato de prestação de serviços, na 
modalidade de tarefa, com Joaquim António Cardoso Vieira, determinar que a aquisição de serviços tenha a duração de cinco meses, 
não prorrogável, e que o preço total seja de € 3.000,00, a pagar em cinco prestações mensais no valor de € 600,00, acrescido de IVA 
à taxa legal em vigor.

Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 89/GP/2012, referente ao Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Reguengos 
de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Regulamento, bem como, submeter a presente deliberação à 
aprovação da Assembleia Municipal.

Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o Ano de 2012
Foi presente a Proposta n.º 90/GP/2012, referente à primeira alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz 
para o ano de 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a referida alteração ao Mapa de Pessoal, bem como, submeter a presente 
deliberação à aprovação da Assembleia Municipal.

Abertura de Procedimento Concursal para Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado
Foi presente a Proposta n.º 91/GP/2012, referente à abertura de procedimento concursal para recrutamento de pessoal por tempo 
indeterminado.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar a abertura de procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego público na modali-
dade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para ocupação de posto de trabalho vago no Mapa 
de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz na carreira e categoria de Assistente Operacional, Canalizador.
b) Determinar, que o recrutamento deverá iniciar-se entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
indeterminado previamente estabelecida ou que se encontre em situação de mobilidade especial.
c) Submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal.

Constituição do Direito de Superfície a favor da Sociedade Comercial “Reguengos Sustentável – Serviços Ambientais, S.A.”
Foi presente a Proposta n.º 92/GP/2012, referente constituição do direito de superfície a favor da sociedade comercial “Reguengos 
Sustentável, S.A.”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de constituição do direito de superfície a favor da 
sociedade comercial “Reguengos Sustentável – Serviços Ambientais, S.A.”.

Protocolo de Colaboração entre o Município de Reguengos de Monsaraz e o Hotel Rural Horta da Moura, Agroturismo, S.A.
Foi presente a Proposta n.º 93/GP/2012, referente ao protocolo de colaboração entre o Município de Reguengos de Monsaraz e o Hotel 
Rural Horta da Moura, Agroturismo, S.A.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido Protocolo.

Contrato de Comodato entre o Município de Reguengos de Monsaraz e o Atlético Sport Clube
Foi presente a Proposta n.º 16/VJLM/2012, referente ao contrato de comodato a celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz 
e o Atlético Sport Clube.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do referido contrato de comodato.

Ratificação do Protocolo para o Enquadramento de Pessoal Destinado a Integrar as Equipas de Intervenção Permanente
Foi presente a Proposta n.º 17/VJLM/2012, referente à ratificação do Protocolo para o Enquadramento de Pessoal Destinado a Integrar 
as Equipas de Intervenção Permanente
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o referido Protocolo.
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Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 11 às Grandes Opções do Plano e n.º 11 ao Orçamento Municipal do Ano 
Económico-Financeiro de 2012
Foi presente o Despacho n.º 11/GP/CPA/2012, que determinou a aprovação da Alteração n.º 11 às Grandes Opções do Plano e da 
Alteração n.º 11 ao Orçamento Municipal do corrente ano económico-financeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o referido Despacho.

Empreitada de Construção do “Parque Desportivo Campinho” – Adjudicação
Foi presente a Proposta n.º 94/GP/2012, referente à adjudicação da empreitada de construção do “Parque Desportivo do Campinho”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar à sociedade Construções Monsaraz – Sociedade de Construção Civil de 
Reguengos de Monsaraz, Lda., a referida empreitada pela importância de € 149.500,68, acrescida de IVA à taxa em vigor e com o 
prazo de execução de 300 dias.

Ata n.º 16/2012
8 de agosto de 2012

Próxima Reunião da Câmara Municipal
O senhor Presidente da Câmara, José Calixto, propôs à semelhança do que geralmente tem sucedido nesta Autarquia Local desde o 
advento do Poder Local Democrático e atento o período de férias que estamos a atravessar, que a próxima reunião deste Órgão Adminis-
trativo apenas venha a ocorrer em 5 de setembro de 2012, pelas 10 horas, sendo que, a partir desta última data ficará retomado o regular 
e periódico decurso das reuniões ordinárias.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta deduzida pelo senhor Presidente da Câmara Municipal.

Tomada de Posição sobre a atual situação do Projeto Turístico Parque Alqueva
Foi presente uma proposta de posição da Câmara Municipal sobre a situação do projeto turístico Parque Alqueva.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a posição da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz sobre o referido 
projeto turístico.

Localidade de Perolivas - Insegurança
O senhor Vereador Manuel Janeiro informou que a população das Perolivas tem manifestado grande preocupação face à onda de assaltos 
e de destruição de bens que se tem verificado naquela localidade.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Centro de Dia e Lar em Perolivas
O senhor Vereador Manuel Janeiro deu conta do estado do processo referente à construção do centro de dia e lar de idosos pela Associa-
ção de Reformados, Pensionistas e Idosos de Perolivas.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Relvado Sintético no Parque Desportivo Dr. José Rosa Sereto
O senhor Vereador Manuel Janeiro congratulou-se com a inauguração do relvado sintético no Parque Desportivo Dr. José Rosa Sereto, 
em Perolivas, considerando esta infraestrutura como fundamental para o fomento da prática desportiva naquela localidade.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Equipa Local de Intervenção de Reguengos de Monsaraz e Mourão – Pedido de Apoio
Foi presente um pedido de colaboração apresentado pela Equipa Local de Intervenção de Reguengos de Monsaraz e Mourão com o obje-
tivo de possibilitar que uma criança que é acompanhada pela Equipa possa ser integrada nas aulas de natação de forma gratuita.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, acolher o pedido de colaboração apresentado.

Casa de Cultura de Corval: Passeio de BTT – Pedido de Apoio
Foi presente a candidatura ao Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao Associa-
tivismo do Município de Reguengos de Monsaraz, formulada pela Casa de Cultura de Corval e atinente à realização de um passeio de BTT 
integrado na programação da edição da Exporeg 2012, em que é peticionada a disponibilização de águas e frutas, lembranças, uma carrinha 
para apoio à prova, a elaboração de cartazes e o pagamento do seguro para os participantes.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, prestar o apoio solicitado, o qual tem um valor estimado de € 590,00.

Sociedade Harmonia Sanmarquense: Aniversário do Grupo Coral e Instrumental “Os Lírios do Campo” - Pedido de Apoio
Foi presente a candidatura ao Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao 
Associativismo do Município de Reguengos de Monsaraz, formulada pela Sociedade Harmonia Sanmarquense e atinente ao aniversário 
do Grupo Coral e Instrumental “Os Lírios do Campo”, em que é peticionada a cedência de um palco, dez focos de iluminação e a 
iluminação do recinto.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, prestar o apoio logístico nos termos peticionados.

Comunidade de São Francisco Xavier: Pedido de Cedência da Escola do Outeiro
Solicita a Comunidade de São Francisco Xavier a cedência da escola do Outeiro no período compreendido entre 19 e 26 de agosto de 
2012, como objetivo desenvolver trabalho pastoral e de acompanhamento de pessoas em aldeias de Portugal.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ceder a escola do Outeiro no período e para o fim peticionado.

Encerramento da EB1 da Caridade
Foi presente o ofício remetido pela senhora Diretora Regional de Educação do Alentejo, que deu entrada na autarquia no dia 7/8/2012, 
pelo qual é informado que por despacho de 23/7/2012 do senhor Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar é extinta, 
para o ano letivo 2012/2013, a Escola Básica de Caridade.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
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Gala do Cante e “Verão Total 2012”
O senhor Presidente da Câmara, José Calixto, deu conta da forma bastante satisfatória como decorreu a Gala do Cante, evento in-
serido na programação da Bienal Cultural Monsaraz Museu Aberto, e que mereceu honras de transmissão no canal 1 da RTP. Continuou, 
dando, igualmente, conta do impacto muito positivo para a promoção do concelho que se alcançou com a transmissão do programa 
“Verão Total” a partir de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 12 às Grandes Opções do Plano e n.º 12 ao Orçamento Municipal do Ano 
Económico-Financeiro de 2012
Foi presente o Despacho n.º 12/GP/CPA/2012, que determinou a aprovação da Alteração n.º 12 às Grandes Opções do Plano e da 
Alteração n.º 12 ao Orçamento Municipal do corrente ano económico-financeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o sobredito Despacho.

Regulamento Interno de Atribuição e Utilização de Telemóveis para Uso Oficial no Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 95/GP/2012, referente ao Regulamento Interno de Atribuição de Utilização e Telemóveis para Uso Oficial 
no Município de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o referido Regulamento Interno.

Parecer Sobre a Reorganização Administrativa do Território das Freguesias, nos termos do Artigo 11º da Lei n.º 22/2012, de 30 
de Maio, que aprovou o Regime Jurídico da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica 
Foi presente a Proposta n.º 96/GP/2012, referente à emissão de parecer sobre a reorganização administrativa do território das 
freguesias, nos termos do artigo 11º da Lei n.º 22/2012, de 30 de maio, que aprovou o Regime Jurídico da Reorganização Adminis-
trativa Territorial Autárquica.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Repudiar as soluções e critérios de reorganização administrativa consagrados na Lei n.º 22/2012, de 30 de maio;
b) Pronunciar-se favoravelmente à manutenção das cinco freguesias do concelho de Reguengos de Monsaraz;
c) Repudiar qualquer redução, fusão ou extinção de freguesias no concelho de Reguengos de Monsaraz;
d) Realizar todos os esforços para que a flexibilidade de pronúncia da Assembleia Municipal seja estendida a todos os municípios, 
acolhendo-se as pronúncias dos órgãos deliberativos que, devidamente fundamentadas, concluam pela não aplicabilidade dos 
critérios do artigo 6º à realidade do seu concelho, sob pena de se tal não acontecer, ser posto em causa o princípio constitu-
cional da igualdade;
e) Remeter o parecer aprovado à Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz.

Atribuição de Apoios às Associações de Natureza Cultural, Recreativa e Social – Ano 2012
Foi presente a Proposta n.º 18/VJLM/2012, referente à atribuição de apoio ao Núcleo de Reguengos de Monsaraz da Liga dos 
Combatentes.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio no valor de € 500,00. 

Concurso Público 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: Relatório Final – Adjudicação
Foi presente a Proposta n.º 97/GP/2012, referente ao Concurso Público de Aquisição de Combustíveis Rodoviários, em Postos de Abas-
tecimento Público, para a Frota do Município de Reguengos de Monsaraz, através de Cartão Eletrónico de Abastecimento.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar à empresa Petróleos de Portugal, Petrogal, S.A., o fornecimento de 
125.000 litros de gasóleo rodoviário, pela importância total de € 140.162, 50, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Concurso Público de Fornecimento de Refeições aos Alunos das Escolas de Ensino Básico do 1º Ciclo e Educação Pré-Escolar da 
Rede Pública do Concelho de Reguengos de Monsaraz – Ano Letivo 2012/2013: Relatório Final – Adjudicação
Foi presente a Proposta n.º 98/GP/2012, referente ao Concurso Público de Fornecimento de Refeições aos Alunos de Ensino Básico do 
1º Ciclo e Educação Pré-Escolar da Rede Pública do Concelho de Reguengos de Monsaraz – Ano Letivo 2012/2013.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, adjudicar à empresa Gertal - Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, 
S.A. o fornecimento de 80.000 refeições, pela importância total de € 116.608,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Participação de Jovens na Exporeg
Foi presente a Proposta n.º 99/GP/2012, referente à participação de jovens na EXPOREG.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, fixar o limite máximo de 55 jovens a admitir na edição de 2012 da Exporeg, 
alterando-se a deliberação tomada na reunião do órgão executivo de 11 de julho do corrente ano, bem como, aprovar a atribuição a 
cada jovem participante de uma bolsa diária no montante de € 4, por hora, a pagar no final do evento.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 30/2012 - Dar Uns Pontos – Serviços Médicos, Lda.
Licenciamento para obras de edificação de um pavilhão agrícola – Aprovação do projeto de Arquitetura.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura, nos exatos termos consignados.

Processo administrativo n.º 38/2012 - Custódio Pereira Carlos
Licenciamento para obras de ampliação de edifício de habitação – Aprovação dos projetos de Arquitetura e de especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de arquitetura e especialidades, nos exatos termos consignados.

Ata n.º 17/2012
5 de setembro de 2012

Encerramento da Escola Básica do 1.º Ciclo de Caridade – Direito de Resposta e de Retificação
Foi presente a proposta relativa ao esclarecimento e retificação da notícia publicada na edição de agosto do jornal Palavra sob o título 
“Escola da Caridade vai fechar”.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente esclarecimento e proferir o Direito de Resposta e de Retificação 
junto do jornal Palavra.

Tomada de Posição sobre a Visita Oficial do Dr. António José Seguro ao Concelho de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a proposta de posição da Câmara Municipal sobre a publicação na última edição do jornal Palavra relativa à visita oficial 
do Dr. António José Seguro ao Concelho de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente tomada de posição.

Radiotelevisão Portuguesa: Programas “Verão Total” e “Cante Alentejano”: Agradecimento
Foi presente uma missiva de agradecimento apresentada pela Radiotelevisão Portuguesa pelo apoio e colaboração prestado à concretiza-
ção dos programas Verão Total e Cante Alentejano, realizados no dia 27 de Julho de 2012.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Apresentação da Proposta “Tauromaquia como Património Cultural Imaterial do Alentejo Central”
Foi presente a proposta “Tauromaquia como Património Cultural Imaterial do Alentejo Central” apresentada no âmbito da reunião do 
Conselho Executivo da CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central realizada no passado dia 4 de Setembro.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Obras de Requalificação de Espaços Exteriores das Escolas Básicas do 1.º Ciclo do Concelho de Reguengos de Monsaraz
O senhor Presidente da Câmara Municipal, deu conta que estão a decorrer e em fase final de conclusão diversas obras de requalifica-
ção de espaços exteriores nas Escolas Básicas do 1.º Ciclo do Concelho de Reguengos de Monsaraz, designadamente em Campinho, S. 
Marcos do Campo e S. Pedro do Corval, e que constam, fundamentalmente nas pinturas exteriores dos edifícios, na regularização de 
pavimentos em saibro e na beneficiação dos campos de jogos. De salientar, disse, a contribuição dos pais dos alunos da Escola de S. 
Pedro do Corval nas obras em apreço.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Contrato Local de Segurança – Acompanhamento Mensal
Foi presente o mapa do mês de julho do corrente ano de 2012 referente ao acompanhamento do Contrato Local de Segurança.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Atlético Sport Clube – Secção de Cicloturismo: Pedido de Apoio
Foi presente 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 Cicloturismo do Atlético Sport Clube e atinente à Clássica de Cicloturismo Al-
verca – Reguengos de Monsaraz, que irá decorrer no próximo dia 16 de setembro e na qual peticionam diverso apoio, designadamente 
a utilização dos balneários das piscinas municipais e autorização para a colocação de insuflável (meta) no parque de estacionamento 
junto àquela infraestrutura desportiva.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, prestar o apoio ora peticionado.

Assembleia de Deus – Igreja Evangélica de Reguengos de Monsaraz: Utilização dos Pavilhões Multiusos
Solicita a Assembleia de Deus – Igreja Evangélica de Reguengos de Monsaraz a cedência dos Pavilhões Multiusos do Parque de Feiras 
e Exposições para os próximos dias 19 a 22 de Outubro de 2012, para a realização da Conferência Anual das Igrejas Assembleias de 
Deus da Região do Alentejo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização dos Pavilhões Multiusos do Parque de Feiras e Exposições, 
nas datas e para o fim peticionado.

Atlético Sport Clube/ Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz: Utilização do Pavilhão Gimnodesportivo
Solicita o Atlético Sport Clube/ Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, autorização para utilização do Pavilhão Gimnodesportivo 
para as diversas equipas dos vários escalões de basquetebol, de 2.ª a 6.ª feira, entre as 18,00h e as 22,30h, durante toda a época desporti-
va.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Pavilhão Gimnodesportivo, no horário e datas peticio-
nado.

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Utilização do Pavilhão Gimnodesportivo e Piscinas Municipais
Solicita a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, autorização para utilização do Pavilhão Gimnodesportivo para a 
prática de Educação Física e das Piscinas Municipais para a frequência de Natação dos utentes da valência da Resposta Social de Apoio 
à Deficiência daquela instituição, no horário da manhã, para o corrente ano letivo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Pavilhão Gimnodesportivo e das Piscinas Municipais, nos 
horários e datas peticionados.

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 13 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 13 do Orçamento Municipal 
do Ano Económico-Financeiro de 2012
Foi presente o Despacho n.º 13/GP/CPA/2012, que determinou a aprovação da Alteração n.º 13 às Grandes Opções do Plano e Alteração 
n.º 13 ao Orçamento Municipal do corrente ano económico-financeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar os sobreditos documentos previsionais.

Fornecimento de Refeições aos Alunos das Escolas do Ensino Básico do 1.º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Reguengos 
de Monsaraz – Resumo do Ano Letivo 2011-2012
Foi presente a Informação n.º 01/VJLM/2012, referente ao resumo do ano letivo 2011-2012 do fornecimento de refeições aos alunos 
das Escolas do Ensino Básico do 1.º Ciclo e Jardins de Infância do concelho de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Prorrogação do Prazo de Entrega dos Documentos de Habilitação da Empreitada de “Construção do Parque Desportivo Campinho” 
– Ratificação do Despacho n.º 08/GP/AOP/2012, de 20 de Agosto
Foi presente a Proposta n.º 100/GP/2012, atinente à ratificação do Despacho n.º 08/GP/AOP/2012 que determinou a aprovação da 
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prorrogação do prazo de entrega dos documentos de habilitação da empreitada de “Construção do Parque Desportivo Campinho”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar e confirmar o Despacho n.º 08/GP/AOP/2012, de 20 de agosto.

Lançamento da Derrama para Cobrança no Ano de 2013
Foi presente a Proposta n.º 101/GP/2012, atinente ao lançamento da derrama no ano económico-financeiro de 2013.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar o lançamento no ano económico-financeiro de 2013, 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 sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC), com volume de negócios inferior a € 150.000,00, 
bem como submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal.

Fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis para o Ano de 2013
Foi presente a Proposta n.º 102/GP/2012, atinente à fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) para o ano de 2013.
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 contra do senhor Vereador, Rui Paulo Ramalho Amendoeira, determinar a fixação dos valores das taxas do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI) durante o ano económico-financeiro de 2013 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), bem como submeter a presente deliberação à 
aprovação da Assembleia Municipal.

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 2012-2013”
Foi presente a Proposta n.º 103/GP/2012, referente 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 
2012-2013”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato em apreço.

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 104/GP/2012, referente 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 Abasteci-
mento”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato em apreço.

Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz – Arranjos Exteriores
Foi presente a Proposta n.º 105/GP/2012, atinente à aprovação do projeto técnico de execução dos Arranjos Exteriores da Biblioteca 
Municipal de Reguengos e sequente abertura de procedimento concursal de empreitada e de candidatura aos incentivos comuni-
tários.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto técnico em apreço, executar a citada obra pública por empreitada, 
determinando-se a abertura de procedimento concursal de Ajuste Direto, com a aprovação do respetivo Caderno de Encargos e determi-
nar a candidatura da referida obra pública aos incentivos comunitários;

Revisão N.º 1 às Grandes Opções do Plano e Revisão N.º 1 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz do Ano de 
2012
Foi presente a Proposta n.º 106/GP/2012, referente à aprovação da Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano e Revisão n.º 1 ao 
Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz do ano de 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano e a Revisão n.º 1 ao Orçamento 
do Município de Reguengos de Monsaraz do ano de 2012, bem como submeter os aludidos documentos à apreciação e aprovação da 
Assembleia Municipal.

Minuta do Contrato de Cedência de Espaço à “DSTelecom Alentejo e Algarve, S.A.” para Instalação de Ponto de Presença da Rede 
de Nova Geração (Fibra Ótica)
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Proposta n.º 107/GP/2012, por si firmada em 3 
de setembro, p.p., atinente à aprovação da minuta do contrato de cedência de espaço à DSTelecom Alentejo e Algarve, S.A. para 
instalação de ponto de presença da Rede de Nova Geração (Fibra Ótica).
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Contrato em apreço, nos exatos termos consignados.

Pareceres da Comissão Municipal de Trânsito
Foi presente a Proposta n.º 10/VP/2012, atinente a pareceres emitidos pela Comissão Municipal de Trânsito relacionados com a sinaliza-
ção e trânsito em localidades deste concelho de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o seguinte:

a) Não aprovar a colocação de sinal de estacionamento proibido no lado esquerdo (sentido descendente) da Rua da Granja, em 
Reguengos de Monsaraz;
b) Não alterar o lado do estacionamento na Rua de Moçambique, em Reguengos de Monsaraz;
c) Pintura de um lugar de estacionamento para cargas e descargas na Rua S. João de Deus, em Reguengos de Monsaraz;
d) Colocação de passadeiras sobrelevadas na Rua José Maria de Carvalho, em Reguengos de Monsaraz;
e) Colocação de espelho refletor no cruzamento da Rua do Guadiana com a Rua de S. Marcos do Campo, em Campinho.

Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior Público
Foi presente a Proposta n.º 19/VJLM/2012, 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 2012/2013, no valor 
de € 150,00 cada, a estudantes do Ensino Superior Público, residentes no concelho de Reguengos de Monsaraz;
b) Nomear o Júri de seleção e avaliação, composto por:
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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) Elsa Jesus Rodrigues Rolo Galhós, Técnica Superior (Animação Educativa e Sociocultural);
e na qualidade de suplentes:
i) Duarte Nuno Gouveia Galhós, Técnico Superior (História);
ii) Sónia Maria Medinas Canhão Cavaco, Técnica Superior (Investigação Social Aplicada).

Abertura de Procedimento Concursal para Admissão de Pessoal por Tempo Indeterminado
Foi presente a Proposta n.º 108/GP/2012, referente à abertura de procedimento concursal para recrutamento de pessoal por tempo 
indeterminado.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:

a) Aprovar, nos termos do n.º 1 do artigo 4º do Decreto – Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro e dos n.ºs 2 e 3 do artigo 6º da Lei 
n.º 12 – A/2008, de 27 de fevereiro, a abertura de processo de concurso interno geral de ingresso para constituição de relações 
jurídicas de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para ocu-
pação de um posto de trabalho da carreira de Fiscal Municipal, e para eventual ocupação dos postos de trabalho que se mostrem 
necessários durante o período de validade do concurso, nos seguintes termos:

i) Carreira: Fiscal Municipal;
ii) Categoria: Fiscal Municipal de 2ª Classe;
iii) Nível habilitacional: 12º ano de escolaridade;
iv) Formação específica: Curso específico de fiscal municipal ministrado pelo Centro de Estudos e Formação Autárquica 
(CEFA);
v) Serviço a que se destina: Subunidade Orgânica Fiscalização, da Unidade Orgânica Flexível de Ordenamento do Território 
e Gestão Urbanística;
vi) Remuneração: Escalão 1, índice 199, da carreira de Fiscal Municipal.
vii) Composição do júri:
a. Presidente do júri: Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe de Divisão de Administração Geral;
b. 1º Vogal efetivo: Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, Técnico Superior (Arquitetura), que substituirá o Presi-
dente do Júri nas suas faltas e impedimentos;
c. 2º Vogal efetivo: Álvaro José Chicau Charrual Leal Piedade, Técnico Superior (Arquitetura Paisagista);
d. 1º Vogal suplente: Marta de Jesus Rosado Santos, Técnica Superior (Jurista);
e. 2º Vogal suplente: Paulo Jorge Delgado Chaveiro, Técnico Superior (Recursos Hídricos);
viii) Métodos de seleção: Prova Escrita de Conhecimentos e Entrevista Profissional de Seleção.
ix) Caraterização do posto de trabalho: Fiscalizar e fazer cumprir os regulamentos municipais e demais normativos legais 
relativos a áreas de ocupação da via pública, publicidade, trânsito, obras particulares, abertura e funcionamento de es-
tabelecimentos comerciais ou industriais, preservação do ambiente natural, deposição, remoção, transporte, tratamento 
e destino final de resíduos; efetuar as notificações necessárias relativas a embargos, demolições, etc.; elaborar autos de 
notícia; fazer o levantamento de edifícios degradados; fazer o acompanhamento dos veículos abandonados e instruir os 
respetivos processos.
x) Validade do concurso: um ano após a publicação da lista de classificação final do concurso.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 4/2012 - Plantivet, Lda.
Pedido de informação prévia para obras de edificação de pavilhão destinado a exploração de caprinos leiteiros.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deferir o processo de informação prévia em apreço, nos exatos termos consigna-
dos.

Ata n.º 18/2012
19 de setembro de 2012

Contrato Local de Segurança – Acompanhamento Mensal
Foi presente o mapa do mês de agosto do corrente ano de 2012 referente ao acompanhamento do Contrato Local de Segurança.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Coral – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz: Utilização da Piscina Municipal Coberta
Solicita a Coral – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz, autorização para utilização da Piscina Municipal 
Coberta, para os treinos das suas equipas de Mini Pólo Aquático e de Pólo Aquático, de 2.ª feira a sábado, em horário não coincidente 
com as atividades normais praticadas na Piscina, e durante toda a presente época desportiva.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização da Piscina Municipal, nos horários e datas peticionados.

Escola Secundária Conde de Monsaraz: Utilização do Pavilhão Gimnodesportivo
Solicita a Escola Secundária Conde de Monsaraz, autorização para utilização do Pavilhão Gimnodesportivo para as aulas de educação 
física dos alunos, no decurso do presente ano letivo e até ao términus das obras de beneficiação e remodelação daquele estabeleci-
mento de ensino.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização do Pavilhão Gimnodesportivo, no período peticionado.

Mãos de Afetos – Associação de Apoio Psicossocial, Motor e Recreativo: Pedido de Apoio
Foi presente a candidatura ao Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao 
Associativismo Cultural, Recreativo e Social, formulada por Mãos de Afetos – Associação de Apoio Psicossocial, Motor e Recreativo de 
Reguengos de Monsaraz, atinente à realização de um espetáculo recreativo de angariação de fundos, a decorrer no próximo dia 28 ou 
29 de setembro e na qual peticionam a cedência de utilização do Auditório Municipal.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ceder a utilização do Auditório, na data e para o fim peticionado.

Programa da RTP “Portugal no Coração”: Olaria de S. Pedro do Corval
A senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta que no passado dia 11 de setembro, entre as 16 e as 18 horas esteve presente no 
programa da RTP “Portugal no Coração”, no qual foi tratada e divulgada a olaria de S. Pedro do Corval.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Programa de Receção aos Professores
A senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta que no passado dia 13 de setembro ocorreu a já tradicional receção aos professores 
que irão lecionar neste concelho durante o presente ano letivo.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Queixa-crime Contra Desconhecidos
Foi presente a Informação n.º 11/JUA/ 2012, atinente a atos de vandalismo ocorridos em infraestruturas de abastecimento de água 
potável, nomeadamente em bocas-de-incêndio na Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deduzir queixa-crime contra desconhecidos junto dos serviços do Ministério Públi-
co do Tribunal Judicial de Reguengos de Monsaraz, bem como, deduzir pedido de indemnização cível, no montante de € 195,36.

Queixa-crime Contra Desconhecidos
Foi presente a Informação n.º 12/JUA/ 2012, atinente a atos de vandalismo ocorridos em ramal domiciliário de abastecimento de água 
na Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deduzir queixa-crime contra desconhecidos junto dos serviços do Ministério Públi-
co do Tribunal Judicial de Reguengos de Monsaraz.

Queixa-crime Contra Desconhecidos
Foi presente a Informação n.º 13/JUA/2012, atinente a atos de vandalismo ocorridos no parque infantil do Parque da Cidade de 
Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deduzir queixa-crime contra desconhecidos junto dos serviços do Ministério Públi-
co do Tribunal Judicial de Reguengos de Monsaraz, bem como, deduzir pedido de indemnização cível, no montante de € 320,00.

Arquivamento de Processo de Inquérito – Serviços do Ministério Público de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Informação n.º 15/JUA/ 2012, atinente ao arquivamento do processo de inquérito n.º 197/11.4TARMZ com despacho 
proferido pelos Serviços do Ministério Público de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.

Concurso Público para o “Aluguer Operacional de Cinco Viaturas, por um período de Quarenta e Oito Meses, para o Município de 
Reguengos de Monsaraz”: Relatório Final - Adjudicação
Foi presente a Proposta n.º 109/GP/2012, referente ao Concurso Público para o “Aluguer Operacional de Cinco Viaturas, por um 
período de Quarenta e Oito Meses, para o Município de Reguengos de Monsaraz”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o aludido Relatório Final do Concurso Público e adjudicar à Locarent – 
Companhia Portuguesa de Aluguer de Viaturas, S.A., pelo valor total de € 98 984,64 acrescido de IVA à taxa legal em vigor à data da 
respetiva liquidação.

Ratificação do Despacho de Aprovação das Normas de Funcionamento e Boas Práticas do Mercado Municipal de Reguengos de 
Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 110/GP/2012, referente à ratificação do Despacho n.º 13/GP/2012, de 13 de setembro, que determinou a 
aprovação das Normas de Funcionamento e Boas Práticas do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o sobredito Despacho.

Minuta do Contrato de Empreitada de “Construção do Parque Desportivo Campinho”
Foi presente a Proposta n.º 111/GP/2012, referente à aprovação da minuta do contrato de empreitada de “Construção do Parque 
Desportivo Campinho”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de empreitada em apreço.

Anulação de Processo de Seleção para Admissão de Pessoal por Tempo Determinado – Professores de Atividades de Enriqueci-
mento Curricular – Ratificação do Despacho n.º 2/GP/RHU/2012, de 10 setembro
Foi presente a Proposta n.º 112/GP/2012, atinente à ratificação do Despacho n.º 2/GP/RHU/2012, de 10 de setembro, que determinou 
a anulação de processo 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.

Abertura de Processos de Seleção para Admissão de Pessoal por Tempo Determinado – Professores de Atividades de Enriqueci-
mento Curricular – Ratificação do Despacho n.º 3/GP/RHU/2012, de 10 setembro
Foi presente a Proposta n.º 113/GP/2012, atinente à ratificação do Despacho n.º 3/GP/RHU/2012, de 10 de setembro, que determinou 
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.

Protocolo de Delegação de Competências entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Freguesia de Reguengos de Monsaraz 
para Gestão, Conservação e Reparação de Instalações e Equipamentos Destinados à Prática Desportiva
Foi presente a Proposta n.º 114/GP/2012, atinente ao Protocolo de Delegação de Competências a outorgar entre o Município de 
Reguengos de Monsaraz e a Freguesia de Reguengos de Monsaraz respeitante à gestão, conservação e reparação de instalações e 
equipamentos destinados à prática desportiva.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o aludido Protocolo de Delegação de Competências, com o valor total 
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a conceder à Freguesia de Reguengos de Monsaraz no montante de € 20.600,00 e submeter a presente deliberação à aprovação da 
Assembleia Municipal.

Concurso Público da Empreitada de “Construção da Extensão de Saúde de Santo António do Baldio”: Relatório Final - Adjudica-
ção
Foi presente a Proposta n.º 115/GP/2012, referente ao Concurso Público da empreitada de “Construção da Extensão de Saúde de 
Santo António do Baldio”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o aludido Relatório Final do Concurso Público em apreço e adjudicar à em-
presa Agrocinco, Construções, S.A., a empreitada de “Construção da Extensão de Saúde de Santo António do Baldio”, pelo valor total 
de € 158 886,07, acrescido de IVA à taxa legal em vigor à data da respetiva liquidação, e com um prazo de execução de 300 dias.

Autorização Prévia no Âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – Informação de Compromissos Plurianuais As-
sumidos
Foi presente a Proposta n.º 116/GP/2012, atinente à informação de compromissos plurianuais assumidos no âmbito da autorização 
prévia genérica da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, tomada pela Assembleia Municipal na sua sessão ordinária de 30 de 
Junho, p.p., conforme proposta da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária de 14 de Junho.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a assunção dos compromissos plurianuais já arrogados e com efeitos 
produzidos no período transcorrido entre a sobredita sessão da Assembleia Municipal e a agendada para o corrente mês de setembro 
e submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal.

Rateio do Endividamento de Médio e Longo Prazo para 2012
Foi presente a Proposta n.º 117/GP/2012, atinente à contração de empréstimo de médio e longo prazo no ano de 2012 relativo ao 
valor do rateio para este Município.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a contração de um empréstimo no montante de € 378.975,00 e submeter 
a presente deliberação à autorização da Assembleia Municipal.

Ratificação da Atribuição de Bancas (Lugares) no Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 11/VP/2012, atinente à ratificação da atribuição de bancas (lugares) no Mercado Municipal de Reguengos 
de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar a atribuição de bancas (lugares) no Mercado Municipal.

Atribuição de Fogo Devoluto sito no Bairro Novo, n.º 25, em Outeiro
Foi presente a Proposta n.º 20/VJLM/2012, atinente à atribuição de fogo devoluto sito no Bairro Novo, n.º 25, em Outeiro, à munícipe 
Isaurinda da Silva Marques Caeiro Anes.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o fogo tipologia T3, sito no Bairro Novo, n.º 25, em Outeiro, à munícipe 
Isaurinda da Silva Marques Caeiro Anes, bem como, aprovar o respetivo contrato de arrendamento para habitação em regime de renda 
apoiada.

Ação Social Escolar – Auxílios Económicos para o Ano Letivo 2012-2013
Foi presente a Proposta n.º 21/VJLM/2012, atinente aos auxílios económicos para o corrente ano letivo de 2012-2013.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, para o ano letivo 2012-2013, 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 e a atribuição de subsídios, no montante de 
€ 15.346,65, a 171 alunos do Escalão 1 e a 140 alunos do Escalão 2, em manuais e material escolar e didático.

Programa de Apoio à Economia Local (PAEL) – Adesão do Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 118/GP/2012, atinente ao pedido de adesão do Município de Reguengos de Monsaraz ao Programa de Apoio 
à Economia Local (PAEL), aprovado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de Agosto, que tem por objeto a regularização do pagamento de dívidas 
do município vencidas há mais de 90 dias, registadas na Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) à data de 31 de Março de 2012.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão do Município de Reguengos de Monsaraz ao Programa de Apoio à 
Economia Local, bem como, submeter à aprovação da Assembleia Municipal.

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 14 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 14 do Orçamento Municipal 
do Ano Económico-Financeiro de 2012
Foi presente o Despacho n.º 14/GP/CPA/2012, que determinou a aprovação da Alteração n.º 14 às Grandes Opções do Plano e Alteração 
n.º 14 ao Orçamento Municipal do corrente ano económico-financeiro.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar os sobreditos documentos previsionais.

Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 11/2012 - Ana Filipa Caeiro Ramalho
Licenciamento para obras de edificação de moradia destinada a habitação unifamiliar – Aprovação dos projetos de especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidade em apreço, nos exatos termos consignados.

Processo administrativo n.º 60/2007 - José Francisco Mancha Ramalho
Licenciamento para obras de edificação de moradia – declaração de caducidade e emissão de licença especial.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, declarar a caducidade do processo em apreço e aprovar a emissão de licença 
especial, nos exatos termos consignados.
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Ata n.º 15/2012
30 de abril de 2012

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 Principal da Inspeção Ordinária ao Município de Reguengos de Monsaraz pela IGAL – Inspeção Geral da Administração 
Local
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia dezoito de abril, corrente, 
bem como conhecimento a todos os membros deste órgão deliberativo do Relatório Principal e respetivo Parecer Final n.º 156/2011, 
da Inspeção Ordinária efetuada pela IGAL – Inspeção-Geral da Administração Local a este Município de Reguengos de Monsaraz, cujo 
Relatório inicial havia sido presente em sessão ordinária desta Assembleia Municipal realizada em 29 de Dezembro de 2011.
A Assembleia Municipal tomou conhecimento.

Isenção do Pagamento de Taxa pela Ocupação de Bancas no Mercado Municipal
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia oito de fevereiro, 
próximo passado, atinente ao pedido de isenção do pagamento de taxa pela ocupação de bancas no Mercado Municipal, enquanto 
decorrerem as obras de requalificação deste espaço.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a não aplicação de taxas pela ocupação de bancas aos vendedores de 
peixe, hortaliça, fruta e outros, com efeitos a 1 de Janeiro, e enquanto decorrerem as obras de requalificação do Mercado Munici-
pal.

Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – Declaração (n.º 1 do art.º 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21/02)
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia quatro de abril, cor-
rente, atinente ao cumprimento do determinado no n.º 1 do artigo 15.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, que aprovou as regras 
aplicáveis à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso das entidades públicas, com a apresentação da declaração dos 
compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2011 devidamente registados na base de dados central de encargos pluri-
anuais e a declaração emitida de forma individual de todos os pagamentos e recebimentos em atraso existentes a 31 de Dezembro 
de 2011.
A Assembleia Municipal tomou conhecimento.

Apreciação da Tomada de Posição pela Câmara Municipal sobre a Proposta de Lei n.º 44/XII – Reorganização Administrativa Ter-
ritorial Autárquica
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia quatro de abril, corrente, 
atinente à tomada de posição daquele órgão executivo sobre a Proposta de Lei n.º 44/XII – Reorganização Administrativa Territorial 
Autárquica.
Foi colocada à votação a Moção “Reorganização Administrativa Territorial Autárquica – Em Defesa das Populações e das Freguesias”, 
apresentada pela bancada do Partido Socialista, tendo sido aprovada por maioria, com dezasseis votos a favor, dos membros do Partido   
Socialista e Coligação Democrática Unitária e dois votos contra dos membros da Aliança para Mudar.
Foi igualmente colocada à votação a Moção “Tomada de Posição sobre a Proposta de Lei n.º 44/XII - Reorganização Administrativa 
Territorial Autárquica” apresentada pela bancada da Aliança para Mudar, tendo sido reprovada por maioria, com dois votos a favor dos 
membros da Aliança para Mudar, três votos de abstenção dos membros da Coligação Democrática Unitária e treze votos dos membros 
do Partido Socialista.

Apreciação e Aprovação da Alteração ao Regulamento de Utilização das Piscinas Municipais de Reguengos de Monsaraz
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia sete de Março, próximo 
passado, atinente à aprovação da alteração ao Regulamento de Utilização das Piscinas Municipais de Reguengos de Monsaraz.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao Regulamento em apreço.

Apreciação e Aprovação da Alteração ao Regulamento dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda 
ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia sete de Março, próximo 
passado, atinente à aprovação da alteração ao Regulamento dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de 
Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Município de Reguengos de Monsaraz.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao Regulamento em apreço.

Apreciação e Aprovação de Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado – Reserva de Recrutamento – Gestão de Empre-
sas
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia dezoito de abril, cor-
rente, atinente ao recrutamento excecional de um trabalhador para preenchimento de um posto de trabalho na modalidade de con-
trato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de Técnico Superior (Gestão de Empresas), a 
afetar à subunidade orgânica de Contabilidade e Património, com recurso à reserva de recrutamento do procedimento concursal aberto 
por deliberação de Câmara tomada na reunião de 3 de novembro de 2010 e cuja lista unitária de ordenação final foi homologada por 
despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal datado de 28 de dezembro de 2011.

Deliberações da Assembleia Municipal
março - setembro
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A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o recrutamento excecional de um trabalhador, nos termos consigna-
dos.

Apreciação e Aprovação de Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado – Reserva de Recrutamento – Economia
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia dezoito de abril, cor-
rente, atinente ao recrutamento excecional de um trabalhador para preenchimento de um posto de trabalho na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de Técnico Superior (Economia), a afetar 
à subunidade 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 e cuja lista unitária de ordenação final foi homologada por 
despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal datado de 27 de julho de 2011.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o recrutamento excecional de um trabalhador, nos termos consigna-
dos.

Apreciação e Aprovação de Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado – Reserva de Recrutamento – Jardineiro
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia dezoito de abril, cor-
rente, atinente ao recrutamento excecional de um trabalhador para preenchimento de um posto de trabalho na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de Assistente Operacional (Jardineiro), a 
afetar à subunidade orgânica de Requalificação Urbana e Espaços Verdes, com recurso à reserva de recrutamento do procedimento 
concursal aberto por deliberação de Câmara tomada na reunião de 11 de agosto de 2010 e cuja lista unitária de ordenação final foi 
homologada por despacho do senhor Presidente da Câmara Municipal datado de 23 de dezembro de 2011.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o recrutamento excecional de um trabalhador, nos termos consigna-
dos.

Apreciação e Aprovação de Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado – Reserva de Recrutamento – Ciências Sociais
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia dezoito de abril, cor-
rente, atinente ao recrutamento excecional de um trabalhador para preenchimento de um posto de trabalho 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 concursal aberto por de-
liberação de Câmara tomada na reunião de 11 de agosto de 2010 e cuja lista unitária de ordenação final foi homologada por despacho 
do senhor Presidente da Câmara Municipal datado de 25 de julho de 2011.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o recrutamento excecional de um trabalhador, nos termos consigna-
dos.

Apreciação e Aprovação de Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado – Reserva de Recrutamento – Auxiliares de Ação 
Educativa
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia dezoito de abril, cor-
rente, atinente ao recrutamento excecional de três trabalhadores para preenchimento de postos de trabalho na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na carreira e categoria de Assistente Operacional (Auxiliar de 
Ação Educativa), a afetar ao Serviço de Educação, com recurso à reserva de recrutamento do procedimento concursal aberto por de-
liberação de Câmara tomada na reunião de 27 de janeiro de 2010 e cuja lista unitária de ordenação final foi homologada por despacho 
do senhor Presidente da Câmara Municipal datado de 21 de fevereiro de 2011.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o recrutamento excecional de três trabalhadores, nos termos consignados.

Apreciação e Aprovação da Revisão do Plano de Riscos e Infrações Conexas do Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia dezoito de abril, cor-
rente, atinente à revisão do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Reguengos de Monsaraz.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a revisão do Plano em apreço.

Apreciação, Discussão e Aprovação do Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas relativos ao Exercício de 2011
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia dezoito de abril, cor-
rente, atinente ao Relatório de Gestão e Documentos de Prestação de Contas do Município de Reguengos de Monsaraz do exercício 
económico de 2011.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezasseis votos a favor dos membros Partido Socialista e da Coligação Democrática 
Unitária e dois votos de abstenção dos membros da Aliança para Mudar, aprovar os Documentos de Prestação de Contas relativos ao 
Exercício de 2011.

Ata n.º 16/2012
28de junho de 2012

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.

Designação do Presidente de Junta de Freguesia e seu Substituto em representação de todas as Juntas de Freguesia do Concelho 
no XX Congresso (extraordinário) da Associação Nacional de Municípios Portugueses
Foi presente um ofício solicitando a designação de um Presidente de Junta de Freguesia e o seu substituto em representação de todas 
as Juntas de Freguesia deste Concelho de Reguengos de Monsaraz, para participar no XX Congresso (extraordinário) da Associação 
Nacional de Municípios Portugueses, a ocorrer no próximo dia 29 de setembro, em Santarém.
O grupo municipal do Partido Socialista propôs o Presidente da Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz, António José Bico Medi-
nas e como substituto o Presidente da Junta de Freguesia de Monsaraz, Jorge Miguel Martins Berjano Nunes.
Os grupos municipais da Coligação Democrática Unitária e da Aliança Para Mudar não propuseram qualquer membro.
Assim e após votação secreta, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, designar o Presidente da Junta de Freguesia de Reguen-
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gos de Monsaraz, António José Bico Medinas, como representante de todas as Juntas de Freguesia no XX Congresso (extraordinário) da 
Associação Nacional de Municípios Portugueses, e como seu substituto o Presidente da Junta de Freguesia de Monsaraz, Jorge Miguel 
Martins Berjano Nunes.

Designação de Cidadãos para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Reguengos de Monsaraz
Solicita a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Reguengos de Monsaraz a substituição dos cidadãos Helena 
Maria Silva Correia Tavares Singéis e António Jorge Ferro Ribeiro, membros designados pela Assembleia Municipal de Reguengos de 
Monsaraz, a integrar aquela Comissão, porquanto atingiram o limite de anos consecutivos (seis) que podem pertencer à mesma, de 
acordo com o estipulado nos nºs 1 e 2 do artigo 15.º do respetivo Regulamento Interno, cabendo à Assembleia Municipal indicar os 
respetivos substitutos.
Assim e após votação secreta, a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, designar os cidadãos António Joaquim dos Lóios Paulo 
e Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena, como seus representantes na Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de 
Reguengos de Monsaraz.

Apreciação, discussão e aprovação do Plano Operacional Municipal do Ano 2012
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia trinta de Maio, próximo 
passado, atinente à aprovação do Plano Operacional Municipal para o ano de 2012.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezasseis votos a favor dos membros do Partido Socialista e da Coligação 
Democrática Unitária e dois votos de abstenção dos membros da Aliança para Mudar, aprovar o Regulamento em apreço.

Apreciação, discussão e aprovação do Regulamento de Propaganda Politica e Eleitoral do Município de Reguengos de Monsaraz
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia trinta de maio, próximo 
passado, atinente à aprovação do Regulamento de Propaganda Politica e Eleitoral do Município de Reguengos de Monsaraz.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezasseis votos a favor dos membros do Partido Socialista e da Coligação 
Democrática Unitária e dois votos de abstenção dos membros da Aliança para Mudar, aprovar o Regulamento em apreço.

Apreciação, discussão e aprovação do Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do Município de Reguengos 
de Monsaraz
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia trinta de maio, próximo 
passado, atinente à aprovação do Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do Município de Reguengos de Mon-
saraz.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezasseis votos a favor dos membros do Partido Socialista e da Coligação 
Democrática Unitária e dois votos de abstenção dos membros da Aliança para Mudar, aprovar o Regulamento em apreço.

Apreciação, discussão e aprovação do Regulamento do Serviço de Saneamento de Águas Residuais e Pluviais Urbanas do Municí-
pio de Reguengos de Monsaraz
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia trinta de maio, próximo 
passado, atinente à aprovação do Regulamento do Serviço de Saneamento de Águas Residuais e Pluviais Urbanas do Município de 
Reguengos de Monsaraz.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezasseis votos a favor dos membros do Partido Socialista e da Coligação 
Democrática Unitária e dois votos de abstenção dos membros da Aliança para Mudar, aprovar o Regulamento em apreço.

Apreciação, discussão e aprovação da Repartição de Encargos (compromisso plurianual) do Concurso Público para Aquisição de 
Gasóleo Rodoviário
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia doze de junho, corrente, 
atinente à repartição de encargos (compromisso plurianual) do concurso público para aquisição de gasóleo rodoviário.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezasseis votos a favor dos membros do Partido Socialista e da Coligação 
Democrática Unitária e dois votos de abstenção dos membros da Aliança para Mudar, aprovar a repartição de encargos orçamentais em 
mais de um ano económico do concurso público para aquisição de gasóleo rodoviário.

Apreciação, discussão e aprovação da Repartição de Encargos (compromisso plurianual) do Contrato de Prestação de Serviços 
por Tarefa – Ciências Documentais
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia doze de junho, corrente, 
atinente à repartição de encargos (compromisso plurianual) do contrato de prestação de serviços por tarefa – ciências documentais.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezasseis votos a favor dos membros do Partido Socialista e da Coligação 
Democrática Unitária e dois votos de abstenção dos membros da Aliança para Mudar, aprovar a repartição de encargos orçamentais em 
mais de um ano económico do contrato de prestação de serviços por tarefa – ciências documentais.

Apreciação, discussão e aprovação da Repartição de Encargos (compromisso plurianual) do Contrato de Prestação de Serviços 
por Tarefa – Rede de Bibliotecas Escolares
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia doze de junho, corrente, 
atinente à repartição de encargos (compromisso plurianual) do contrato de prestação de serviços por tarefa – rede de bibliotecas 
escolares.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezasseis votos a favor dos membros do Partido Socialista e da Coligação 
Democrática Unitária e dois votos de abstenção dos membros da Aliança para Mudar, aprovar a repartição de encargos orçamentais em 
mais de um ano económico do contrato de prestação de serviços por tarefa – rede de bibliotecas escolares.

Apreciação, discussão e aprovação da Repartição de Encargos (compromisso plurianual) do Contrato de Prestação de Serviços 
por Avença – Jurista
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia doze de junho, corrente, 
atinente à repartição de encargos (compromisso plurianual) do contrato de prestação de serviços por avença – jurista.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezasseis votos a favor dos membros do Partido Socialista e da Coligação 
Democrática Unitária e dois votos de abstenção dos membros da Aliança para Mudar, aprovar a repartição de encargos orçamentais em 
mais de um ano económico do contrato de prestação de serviços por avença – jurista.
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Apreciação, discussão e aprovação da Repartição de Encargos (compromisso plurianual) do Concurso Público para Fornecimento 
de Refeições aos Alunos das Escolas do Ensino Básico do 1.º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho de Reguengos de Monsaraz
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia doze de junho, corrente, 
atinente à repartição de encargos (compromisso plurianual) do concurso público para fornecimento de refeições aos alunos das escolas 
do ensino básico do 1.º ciclo e jardins-de-infância do concelho de Reguengos de Monsaraz.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a repartição de encargos orçamentais em mais de um ano económico do 
concurso público para fornecimento de refeições aos alunos das escolas do ensino básico do 1.º ciclo e jardins-de-infância do concelho 
de Reguengos de Monsaraz.

Apreciação, discussão e aprovação da Repartição de Encargos (compromisso plurianual) da Empreitada de Construção da Exten-
são de Saúde de São Marcos do Campo
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia doze de junho, corrente, 
atinente à repartição de encargos (compromisso plurianual) da empreitada de Construção da Extensão de Saúde de São Marcos do 
Campo.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a repartição de encargos orçamentais em mais de um ano económico da 
empreitada de Construção da Extensão de Saúde de São Marcos do Campo.

Apreciação, discussão e aprovação da Repartição de Encargos (compromisso plurianual) do Concurso Público para Aluguer Opera-
cional de Viaturas
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia doze de junho, corrente, 
atinente à repartição de encargos (compromisso plurianual) do concurso público para aluguer operacional de viaturas.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, ccom dezasseis votos a favor dos membros do Partido Socialista e da Coligação 
Democrática Unitária e dois votos de abstenção dos membros da Aliança para Mudar, aprovar a repartição de encargos orçamentais em 
mais de um ano económico do concurso público para aluguer operacional de viaturas.

Apreciação, discussão e aprovação da Repartição de Encargos (compromisso plurianual) da Abertura de Processos de Seleção para 
Admissão de Pessoal por Tempo Determinado – Professores de Atividades de Enriquecimento Curricular
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia vinte e sete de junho, 
corrente, atinente à repartição de encargos (compromisso plurianual) do processo de seleção para admissão de pessoal por tempo 
determinado – professores de atividades de enriquecimento curricular.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezasseis votos a favor dos membros do Partido Socialista e da Coligação 
Democrática Unitária e dois votos de abstenção dos membros da Aliança para Mudar, aprovar a repartição de encargos orçamentais 
em mais de um ano económico do processo de seleção para admissão de pessoal por tempo determinado – professores de atividades 
de enriquecimento curricular.

Apreciação, discussão e aprovação da Autorização Prévia no Âmbito da Lei dos Compromissos
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia doze de junho, corrente, 
atinente à autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezasseis votos a favor dos membros do Partido Socialista e da Coligação 
Democrática Unitária e dois votos de abstenção dos membros da Aliança para Mudar:

a) Emitir autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, nos casos 
seguintes:

i) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das Grandes Opções do Plano;
ii) Os seus encargos não excedam o limite de € 99.759,58 em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contração 
e o prazo de execução de três anos;

b) Que a assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização previa que ora se propõe, só poderá fazer-se quando, 
para além das condições previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos previstos na Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro, e uma vez cumpridos os demais requisitos legais de execução de despesas;
c) Que a Câmara Municipal poderá delegar no Presidente da Câmara Municipal a assunção de compromissos plurianuais, relativa 
a despesas de funcionamento de caráter continuado e repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da despesa prevista 
no Orçamento, nos termos da alínea a), até ao montante permitido por lei, no âmbito do regime de contratação pública;
d) Que o regime de autorização ora proposto deverá aplicar-se à Câmara Municipal relativamente a todas as assunções de com-
promissos, desde que respeitadas as condições constantes das alíneas a) e b), já assumidas, a assumir ou que tenham produzido 
efeitos a partir de 22 de fevereiro de 2012;
e) Que em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser presente uma informação da qual constem os com-
promissos plurianuais assumidos, ao abrigo da presente autorização prévia genérica.

Apreciação, discussão e aprovação do Pedido de Isenção do Pagamento de Tarifas pela Limpeza de Fossa apresentado pelo Centro 
de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia doze de junho, corrente, 
atinente ao pedido de isenção do pagamento de tarifas pela limpeza de fossa do alojamento afeto ao projeto de reintrodução da popu-
lação nidificante da águia-pesqueira em Portugal, apresentado pelo Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de tarifas ora formulado.

Apreciação, discussão e aprovação da Declaração da Tauromaquia como Património Cultural Imaterial de Interesse Municipal
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia vinte e sete de junho, 
corrente, atinente à declaração da Tauromaquia como Património Cultural Imaterial de Interesse Municipal.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o reconhecimento e declarar a Tauromaquia como Património Cultural 
Imaterial de Interesse Municipal.

Ata n.º 17/2012 - Extraordinária
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13 de agosto de 2012

Apreciação, discussão e aprovação do Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Reguengos de 
Monsaraz
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia vinte e cinco de julho, 
próximo passado, atinente à aprovação do Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de Reguengos de 
Monsaraz.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o Regulamento em apreço.

Apreciação, discussão e aprovação da Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano 
de 2012
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia vinte e cinco de julho, 
próximo passado, atinente à aprovação da Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano de 2012.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de 
Monsaraz para o Ano de 2012.

Apreciação, discussão e aprovação de Abertura de Procedimento Concursal para Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeter-
minado
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia vinte e cinco de julho, 
próximo passado, atinente à autorização de abertura de procedimento concursal para recrutamento de pessoal por tempo indetermi-
nado na carreira e categoria de Assistente Operacional (Canalizador).
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o recurso ao recrutamento excecional de um posto de trabalho na car-
reira e categoria de Assistente Operacional (Canalizador).

Pronúncia sobre a Reorganização Administrativa do Território das Freguesias, nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 22/2012, de 
30 de maio, que aprovou o Regime Jurídico da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia oito de Agosto, corrente, 
atinente à pronúncia sobre a Reorganização Administrativa do Território das Freguesias, nos termos do artigo 11.º da Lei n.º 22/2012, 
de 30 de maio, que aprovou o Regime Jurídico da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com dezassete votos a favor e dois votos de abstenção, efetuar a seguinte pronúncia 
sobre a Reorganização Administrativa do Território das Freguesia, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 22/2012, 
de 30 de maio:

i) Pronunciar-se favoravelmente à manutenção das atuais cinco freguesias que integram o território do concelho de Reguengos 
de Monsaraz, respeitando a vontade das populações expressa nas deliberações das Assembleias de Freguesia, órgãos que legitima-
mente elegeram, e que cujas sessões contaram com grande participação popular;
ii) Repudiar qualquer extinção, fusão ou agregação de freguesias rurais no concelho de Reguengos de Monsaraz;
iii) Realizar todos os esforços para que a flexibilidade de pronúncia da assembleia municipal prevista no artigo 7º da Lei n.º 
22/2012, de 30 de maio seja estendida a todos os municípios, acolhendo-se as pronúncias dos órgãos deliberativos que, devida-
mente fundamentadas, concluam pela não aplicabilidade dos critérios do artigo 6º à realidade do seu concelho, sob pena de se 
tal não acontecer ser posto em causa o princípio constitucional da igualdade;
iv) Promover todos os esforços para que sejam assegurados os princípios constitucionais do “estado de direito democrático” 
e do “estado unitário”, segundo os quais a “República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania 
popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e 
liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia económica, social 
e cultural e o aprofundamento da democracia participativa” e “o Estado é unitário e respeita na sua organização e funciona-
mento o regime autonómico insular e os princípios da subsidiariedade, da autonomia das autarquias locais e da descentralização 
democrática da administração pública”;
v) Promover todos os esforços para que o Estado não comprometa a realização das suas tarefas fundamentais de promoção 
da participação democrática dos cidadãos na resolução dos problemas nacionais, de promoção do bem-estar e da qualidade 
de vida do povo, da igualdade real entre os portugueses e de promoção do desenvolvimento harmonioso de todo o território 
nacional;
vi) Tomar como sua pronúncia o parecer emitido pela Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz na sua reunião de 8 de 
agosto de 2012.

Ata n.º 18/2012
27 de setembro de 2012

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, Discussão e Aprovação do Lançamento da Derrama para Cobrança no Ano de 2013
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia cinco de setembro, 
próximo passado, atinente à aprovação do lançamento da Derrama para cobrança no ano de 2013.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar para cobrança no ano de 2013, o lançamento de uma derrama correspon-
dente 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 
sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC), com volume de negócios inferior a € 150.000,00.

Apreciação, Discussão e Aprovação do Imposto Municipal sobre Imóveis para o Ano de 2013
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia cinco de setembro, 
próximo passado, atinente à aprovação do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano de 2013.
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A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a fixação dos valores das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 
durante o ano de 2013, 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).

Apreciação, Discussão e Aprovação da Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Pano e Revisão n.º 1 ao Orçamento do Município de 
Reguengos de Monsaraz do Ano de 2012
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia cinco de setembro, 
próximo passado, atinente à aprovação da Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano e Revisão n.º 1 ao Orçamento do Município de 
Reguengos de Monsaraz do ano de 2012.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com quinze votos a favor dos membros do Partido Socialista e da Coligação Democráti-
ca Unitária e dois 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 do Município de Reguengos de Monsaraz do Ano de 2012.

Apreciação, Discussão e Aprovação do Protocolo de Delegação de Competências entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a 
Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz para Gestão, Conservação e Reparação de Instalações e Equipamentos destinados 
à Prática Desportiva
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia cinco de setembro, 
próximo passado, atinente à aprovação do protocolo de delegação de competências entre o Município de Reguengos de Monsaraz e 
a Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz para gestão, conservação e reparação de instalações e equipamentos destinados à 
prática desportiva.
A Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o aludido protocolo de delegação de competências, com um valor de 
€ 20.600,00 a conceder à Freguesia de Reguengos de Monsaraz.

Apreciação, Discussão e Aprovação da Autorização Prévia no Âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – Infor-
mação de Compromissos Plurianuais Assumidos
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia dezanove de setembro, 
próximo passado, atinente à autorização prévia no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso   Informação de com-
promissos plurianuais assumidos.
A Assembleia Municipal aprovou, por maioria, com quinze votos a favor dos membros do Partido Socialista e da Coligação Democrática 
Unitária e dois votos de abstenção dos membros da Aliança para Mudar, aprovar os compromissos plurianuais assumidos.

Apreciação, Discussão e Aprovação de Contrato de Empréstimo de Médio e Longo Prazo relativo ao Rateio do endividamento do 
ano 2012
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia dezanove de setembro, 
próximo passado, atinente à aprovação de contrato de empréstimo de médio e longo prazo relativo ao rateio do endividamento do 
ano 2012.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com quinze votos a favor dos membros do Partido Socialista e da Coligação 
Democrática Unitária e dois votos de abstenção dos membros da Aliança para Mudar, aprovar a contração de um empréstimo no 
montante de € 378.975,00.

Apreciação, Discussão e Aprovação da Adesão do Município de Reguengos de Monsaraz ao Programa de Apoio à Economia Local
Foi presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada no dia 19 de setembro, próximo 
passado, atinente à adesão do Município de Reguengos de Monsaraz ao Programa de Apoio à Economia Local.
A Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com quinze votos a favor dos membros do Partido Socialista e da Coligação Democráti-
ca Unitária e dois votos de abstenção dos membros da Aliança para Mudar, aprovar a adesão do Município de Reguengos de Monsaraz 
ao Programa de Apoio à Economia Local.
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EDITAL
Atribuição de Subsídios

Meses de outubro, novembro e dezembro de 2011

JOSÉ GABRIEL CALIXTO, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em conformidade com o disposto no n.º 1 do ar-
tigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, publicita as deliberações de atribuição 
de subsídios nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2011, a seguir transcritas:

Ata n.º 20 , de 19 de outubro de 2011
Atribuição de Apoio ao Atlético Sport Clube / Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz
Basquetebol - € 7.137,00

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 2 de janeiro de 2012

José Gabriel Calixto
Presidente da Câmara Municipal 

EDITAL
Atribuição de Subsídios

Meses de janeiro, fevereiro e março de 2012

JOSÉ GABRIEL CALIXTO, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em conformidade com o disposto no n.º 1 do ar-
tigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, publicita as deliberações de atribuição 
de subsídios nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012, a seguir transcritas:

Ata n.º 2, de 25 de janeiro de 2012
Coro Paroquial de Reguengos – Carnaval 2012 - Apoio Logístico e material

Ata n.º 3, de 8 de fevereiro de 2012
Atribuição de Apoios às Associações de Natureza Desportiva – Ano de 2012
Atlético Sport Clube - € 126.167,50
Atlético Sport Clube / Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz - € 14.765,00
Associação Desportiva e Cultural de Santo António do Baldio - € 4.000,00
Casa de Cultura de Corval - € 8.395,50
Coral – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz - € 3.315,00
Grupo Cultural e Desportivo da Freguesia de Monsaraz - € 4.000,00
Grupo Desportivo de BTT – Piranhas do Alqueva - € 500,00
Sociedade Artística Reguenguense - € 6.440,00
Sociedade União Perolivense - € 10.520,00

TOTAL - € 178.103,00

Protocolo de Cooperação com a Associação Humanitária – Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz – Atualização de 
Subsídio Anual  - € 72.000,00

Atribuição de Apoios às Associações de Natureza Cultural, Recreativa e Social – Ano de 2012
Sociedade Filarmónica Corvalense - € 18.800,00
Banda da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense - € 29.800,00
Grupo Cultural e Desportivo da Freguesia de Monsaraz - € 1.750,00
Sociedade União Perolivense - € 1.150,00
Casa do Povo de Reguengos de Monsaraz - € 1.150,00
Centro Cultural de Outeiro - € 800,00
Sociedade Artística Reguenguense - € 1.600,00
Sociedade União e Progresso Aldematense - € 800,00
Comissão Social de Santo António do Baldio - € 800,00
Sociedade Harmonia Sanmarquense - € 800,00
Centro de Convívio da Barrada - € 800,00
Associação Amijovem - € 800,00
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Rota da Água – Associação de Desenvolvimento Local da Freguesia de Campo - € 800,00
Associação Gente Nova de Campinho - € 1.500,00
Associação Baldio Jovem -  € 1.200,00
Associação de Reformados, Pensionistas e idosos de Reguengos de Monsaraz - € 1.000,00
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 1085 - € 1.000,00
Núcleo de Dadores Benévolos de Sangue de S. Pedro do Corval - € 500,00
Associação de Dadores Benévolos de Sangue de S. Pedro do Corval - € 500,00
Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz - € 1.000,00
Centro de Recreio Popular de Motrinos - € 800,00

TOTAL - € 67.350,00

Ata n.º 4 de 22 de fevereiro de 2012
Festas a Santo António 2012: Marchas Populares
Por cada Marcha Infantil - € 750,00
Por cada Marcha de Adultos - € 1.500,00

Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior Público - € 150,00/mês
Alexandre Luís Falé de Almeida - € 1.500,00
Ana Sofia Lameira Caldeira - € 1.500,00
Inês Brites Bento - € 1.500,00
Andreia Isabel Paixão Neves - € 1.500,00
Diogo Miguel Rodrigues Gaspar - € 1.500,00
Mário Sérgio Mendes Ramalho - € 1.500,00
Ana Rita Rosado da Silva - € 1.500,00

TOTAL - € 10.500,00

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 2 de abril de 2012

José Gabriel Calixto
Presidente da Câmara Municipal

EDITAL
Atribuição de Subsídios

Meses de abril, maio e junho de 2012

JOSÉ GABRIEL CALIXTO, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em conformidade com o disposto no n.º 1 do ar-
tigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, publicita as deliberações de atribuição 
de subsídios nos meses de abril, maio e junho de 2012, a seguir transcritas:

Ata n.º 7, de 4 de abril de 2012
Comissão de Festas de Santo António do Baldio
Festas de Santo Isidro 2012: Pedido de Apoio - Apoio Logístico e material

Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Motorismo
Ervideira Rali TT 2012 - Apoio Logístico e material

Ata n.º 8, de 18 de abril de 2012
Casa de Cultura de Corval
Estafeta dos Cravos - € 500,00
Troféu BTT Évora TBE 2012 - Apoio Logístico e material

Grupo Desportivo Piranhas do Alqueva
III Raid BTT Piranhas do Alqueva - Apoio Logístico e material

Atlético Sport Clube/ Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz
VII Torneio de Minibasquete Cidade de Reguengos de Monsaraz - Apoio Logístico e material

Ata n.º 10, de 16 de maio de 2012
Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Ginástica e Trampolins
XXI Regtramp e XXV Gimnosar - Apoio Logístico e material
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Atlético Sport Clube – Secção de Cicloturismo
I Passeio de Cicloturismo ao Concelho de Reguengos de Monsaraz - Apoio Logístico e material

Escola Secundária Conde de Monsaraz
Jornal Escolar “Gazeta do Conde” - € 250,00

Ata n.º 11, de 30 de maio de 2012
Sociedade União Perolivense
III Torneio de Futsal Cidade de Reguengos - Apoio Logístico e material

Sociedade Artística Reguenguense
Espetáculo de Variedades - Apoio Logístico e material

Atlético Sport Clube
Revisão do Subsídio Atribuído ao Futebol Sénior – Ano de 2012 - Redução de € 20.000,00

Ata n.º 12, de 12 de junho de 2012
Atlético Sport Clube
Encontro de Escolas de Futebol “Cidade de Reguengos” - Apoio Logístico e material

Grupo Motard Terra Del Rei
III Motoconvívio 2012 - Apoio Logístico e material

Ata n.º 13, de 27 de junho de 2012
Núcleo Sportinguista do Concelho de Reguengos de Monsaraz
Festa do 15.º Aniversário - Apoio Logístico e material

TOTAL - € 110.803.97

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 2 de julho de 2012

José Gabriel Calixto
Presidente da Câmara Municipal

EDITAL
Atribuição de Subsídios

Meses de julho, agosto e setembro de 2012

JOSÉ GABRIEL CALIXTO, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em conformidade com o disposto no n.º 1 do ar-
tigo 91.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na redação da Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, publicita as deliberações de atribuição 
de subsídios nos meses de julho, agosto e setembro de 2012, a seguir transcritas:

Ata n.º 14, de 11 de julho de 2012
Coral – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz
Programa Nadador Salvador Júnior 2012 - Apoio Logístico e material
V Torneio de Pólo Aquático Victor Manuel Barão Martelo - Apoio Logístico e material

Ata n.º 15, de 25 de julho de 2012
AMIJOVEM
Espetáculo Musical - Apoio Logístico e material

Ata n.º 16, de 8 de agosto de 2012
Casa de Cultura de Corval
Passeio de BTT - Apoio Logístico e material

Sociedade Harmonia Sanmarquense
Aniversário do Grupo Coral e Instrumental “Os Lírios do Campo” - Apoio Logístico e material

Núcleo de Reguengos de Monsaraz da Liga dos Combatentes
Subsídio Anual - € 500,00

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 1 de outubro de 2012

José Gabriel Calixto
Presidente da Câmara Municipal
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Anúncio n.º 13533/2012

Projeto de decisão relativo à classificação como sítio de interesse público (SIP) da Anta 2 da Herdade dos Cebolinhos, freguesia de
Campinho, concelho de Reguengos de Monsaraz, distrito de Évora, e à fixação da respetiva zona especial de proteção (ZEP).

1 — Nos termos do artigo 25.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, faço público que, com fundamento em parecer da 
Secção do Património Arquitetónico e Arqueológico do Conselho Nacional de Cultura (SPAA — CNC), de 29/02/2012, é intenção do 
IGESPAR, I. P. propor a S. Ex.ª o Secretário de Estado da Cultura a classificação como Sítio de Interesse Público, da Anta 2 da Herdade 
dos Cebolinhos, sito na freguesia de Campinho, concelho de Reguengos de Monsaraz, bem como a fixação da respetiva zona especial 
de proteção (ZEP), conforme planta de delimitação anexa, a qual faz parte integrante do presente Anúncio. 
Foram igualmente aprovadas as restrições que consideram o sítio e a respetiva ZEP como zonas non aedificandi. Em ambos os casos 
apenas poderão ser aprovadas intervenções de investigação e valorização. 

2 — Nos termos dos artigos 27.º e 46.º do Decreto -Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, os elementos relevantes do processo estão 
disponíveis nas páginas eletrónicas dos seguintes organismos:

a) Direção Regional de Cultura do Alentejo(DRCALEN), www.cultura -alentejo.pt
b) Direção Geral do Património Cultural, www.patrimoniocultural.gov.pt;
c) Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, www.cm -reguengos -monsarz.pt

3 — O processo administrativo original está disponív-
el para consulta (mediante marcação prévia) na 
Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCALEN), 
Rua de Burgos, n.º 5, 7000 -863 Évora

4 — Nos termos do artigo 26.º e do n.º 3 do artigo 
45.º do Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, 
a consulta pública terá a duração de 30 dias úteis.

5 — Nos termos do artigo 28.º e do n.º 4 do artigo 45.º 
do mesmo decreto -lei, as observações dos interes-
sados deverão ser apresentadas junto da DRCALEN, 
que se pronunciará num prazo de 15 dias úteis.

6 — Caso não sejam apresentadas quaisquer obser-
vações, a classificação e a ZEP serão publicadas no 
Diário da República, nos termos
do artigo 32.º do diploma legal acima referido, data 
a partir da qual se tornarão efetivas.

7 — Aquando da publicação referida no número an-
terior, os imóveis incluídos na ZEP ficarão abrangi-
dos pelo disposto nos artigos 36.º, 37.º e 43.º da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro, e no artigo 43.º do 
Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro.

2 de outubro de 2012. — O Diretor-Geral do 
Património Cultural,
Elísio Summavielle.

Suplemento


