EDITAL
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO DIA 20 DE JANEIRO DE 2016

JOSÉ GABRIEL CALIXTO, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em
conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, que estabelece, entre outros, o regime jurídico das autarquias locais, publicita
as deliberações desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz tomadas na sua reunião
ordinária de 20 de janeiro de 2016, a seguir transcritas:

Resumo Diário da Tesouraria
Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 11, de 19/01/2016.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Visita do Embaixador do Japão ao Concelho de Reguengos de Monsaraz: Agradecimento
Foi presente um ofício emanado do senhor Embaixador do Japão em Portugal, Hiroshi
Azuma, a agradecer a gentiliza e deferência prestada aquando da sua visita a este
concelho de Reguengos de Monsaraz, ocorrida no passado dia 14 de dezembro de 2015.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Visita do Dr. José Ramos-Horta (Prémio Nobel da Paz) ao Concelho de Reguengos de
Monsaraz
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, deu conta que no dia 21 de janeiro
de 2016, o senhor Dr. José Ramos-Horta, Prémio Nobel da Paz, efetuará uma visita a este
concelho de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Federação Portuguesa Columbofilia – 43.ª Exposição Nacional e Pré-Ibérica de
Columbofilia: Agradecimento
Foi presente um ofício emanado da Federação Portuguesa de Columbofilia, a agradecer a
colaboração e apoio prestado pela Câmara Municipal na realização da 43.ª Exposição
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Nacional e Pré-Ibérica de Columbofilia, que decorreu nos dias 8, 9 e 10 de janeiro de 2016,
nos Pavilhões Guadiana, Degebe e Álamo do Parque de Feiras e Exposições de Reguengos
de Monsaraz.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Campeonato Regional Sub 16 Masculinos em Basquetebol – Fase Final
O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Janeiro, deu conta que no fim-desemana de16 e 17 de janeiro de 2016 decorreu no Pavilhão Arq.º Rosado Correia, em
Reguengos de Monsaraz a Fase Final (Final 4) do Campeonato Regional Sub 16 Masculinos
em Basquetebol, tendo a equipa do ASC/BVRM/Terras d’El-Rei logrado sagrar-se campeã
regional desta categoria.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior
Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 6 de janeiro de 2016, e
posta à aprovação de todos os membros.
A ata foi aprovada por unanimidade.
Definição de Datas para Abertura e Encerramento das Piscinas Municipais Victor
Martelo no Ano 2016
Foi presente a Informação n.º 01/VP/2016, atinente à definição de datas de abertura e de
encerramento das Piscinas Municipais Victor Martelo no ano de 2016.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Universidade Aberta – Centro Local de Aprendizagem de Reguengos de Monsaraz:
Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 01/VJLM/2016, referente a pedido de cedência e
utilização do Auditório da Biblioteca Municipal, formulado pelo Centro Local de
Aprendizagem de Reguengos de Monsaraz da Universidade Aberta, para a realização das
Jornadas de Informática - InforAberta 2016, no dia 19 de março de 2016.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência e utilização do
Auditório da Biblioteca Municipal, nos exatos termos aprovados e para o fim ora
peticionado.
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Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense: Cedência do Auditório Municipal
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 02/VJLM/2016, referente a pedido de cedência e
utilização do Auditório Municipal, formulado pela Sociedade Filarmónica Harmonia
Reguenguense, para a realização do Concerto de Aniversário, nos dias 21 a 23 de janeiro
de 2016.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência e utilização do
Auditório Municipal, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado.
Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Reguengos de Monsaraz – Coro Paroquial de
Reguengos: Carnaval em Reguengos 2016
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 03/VJLM/2016, referente a candidatura ao Programa de
Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao
Associativismo Cultural, formulada pela Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de
Reguengos de Monsaraz – Coro Paroquial de Reguengos e atinente à realização do Carnaval
em Reguengos 2016, a ocorrer nos próximos dias 30 de janeiro e 7 de fevereiro, e para o
qual peticionam apoio material e logístico.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio material e logístico
necessário e possível, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado.
Queixa-Crime Contra Desconhecidos
Foi presente a Informação n.º 01/JUA/2016, atinente à ocorrência de furto de botijas de
gás das instalações dos Campos de Ténis, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deduzir queixa-crime contra
desconhecidos junto dos serviços do Ministério Público do Tribunal de Comarca de Évora –
Instância Local de Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos consignados, bem assim,
deduzir pedido de indemnização cível, no montante de € 170,00, para ressarcimento do
Município dos danos patrimoniais a que os ilícitos criminais deram causa.
Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 1 às Grandes Opções do Plano e
n.º 1 ao Orçamento Municipal do Ano Económico-Financeiro de 2016
Foi presente o Despacho n.º 01/GP/CPA/2016, que determinou a aprovação da Alteração
n.º 1 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 1 ao Orçamento Municipal do corrente
ano económico-financeiro.
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O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor do senhor Presidente
da Câmara Municipal, José Calixto, do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal,
Manuel Janeiro, da senhora Vereadora, Joaquina Margalha e do senhor Vereador, Carlos
Costa e o voto de abstenção do senhor Vereador, Aníbal Rosado, confirmar/ratificar os
sobreditos documentos previsionais.
Reconhecimento de Interesse Público Municipal do Barreiro localizado em Carrapatelo
e destinado à Extração de Argila
Foi presente a Proposta n.º 05/GP/2016, referente ao reconhecimento de interesse público
municipal do barreiro propriedade dos senhores Paulo Jorge Quadrilheiro Chambel Ramalho
e Rui Manuel Quadrilheiro Chambel Ramalho, localizado em Carrapatelo e destinado à
extração de argila.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, reconhecer o interesse público
municipal do barreiro, localizado na aldeia do Carrapatelo, propriedade dos senhores Paulo
Jorge Quadrilheiro Chambel Ramalho e Rui Manuel Quadrilheiro Chambel Ramalho e
destinado à extração de argila, bem como, submeter a presente deliberação à aprovação
da Assembleia Municipal.
Tolerância de Ponto – Carnaval 2016
Foi presente a Proposta n.º 06/GP/2016, atinente à concessão de tolerância de ponto a
todos os funcionários e colaboradores desta autarquia durante o período carnavalesco.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a concessão da tolerância de
ponto, a todos os funcionários e colaboradores deste Município de Reguengos de Monsaraz
no dia 9 de fevereiro de 2016 (terça-feira de Carnaval).
Aquisição de Serviços de Higiene, Saúde e Segurança no Trabalho
Foi presente a Proposta n.º 07/GP/2016, atinente à celebração de contrato de aquisição de
serviços no âmbito de higiene, segurança e saúde no trabalho.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo
favorável à celebração de contrato de aquisição de serviços de higiene, segurança e saúde
no trabalho pelo período de 12 meses, com possibilidade de renovação até ao limite legal
de 36 meses, com um valor anual de € 7.000,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e
nos demais termos consignados.
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Projeto Municipal “Seniores a Mexer” – Contrato de Prestação de Serviços por Avença
(Técnico de Desporto)
Foi presente a Proposta n.º 01/VP/2016, referente à celebração de contrato de prestação
de

serviços

por

avença

de

Técnico

de

Desporto,

com

vista

ao

serviço

de

animador/dinamizador do projeto municipal “Seniores a Mexer”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo
favorável à celebração de contrato de prestação de serviços por avença de Técnico de
Desporto, com vista ao serviço de animador/dinamizador do projeto municipal “Seniores a
Mexer” e que a aquisição de serviços tenha a duração de 12 meses, podendo ser
prorrogado até ao limite legal de 36 meses, com o valor mensal de € 1.200,00, num valor
total associado de € 14.400,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se tal for devido.
Projeto Municipal “Seniores a Mexer” – Contrato de Prestação de Serviços por Avença
(Técnico de Reabilitação Psicomotora)
Foi presente a Proposta n.º 02/VP/2016, referente à celebração de contrato de prestação
de serviços por avença de Técnico de Reabilitação Psicomotora, com vista ao serviço de
animador/dinamizador do projeto municipal “Seniores a Mexer”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer prévio vinculativo
favorável à celebração de contrato de prestação de serviços por avença de Técnico de
Reabilitação Psicomotora, com vista ao serviço de animador/dinamizador do projeto
municipal “Seniores a Mexer” e que a aquisição de serviços tenha a duração de 12 meses,
podendo ser prorrogado até ao limite legal de 36 meses, com o valor mensal de € 1.200,00,
num valor total associado de € 14.400,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, se tal for
devido.
Administração Urbanística
Processo Administrativo n.º 54/2015 – Construções Monsaraz, Lda.
Comunicação Prévia de obras de edificação.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Processo administrativo n.º 54/2001 - Isabel Maria Lince Uva Fernandes
Licenciamento para obras de edificação destinada a habitação
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, indeferir o projeto de licenciamento de
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obras em apreço, nos exatos termos consignados.
Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 21 de janeiro de 2016

José Gabriel Calixto
Presidente da Câmara Municipal
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