
  
 

EDITAL 
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 16 DE MARÇO 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 16 de março de 2016, a seguir transcritas: 

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 50, de 15/03/2016. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Prémios Turismo do Alentejo/ Ribatejo 2015 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que a Comissão 

Executiva da Entidade Regional de Turismo do Alentejo/ Ribatejo atribuiu à Cidade 

Europeia do Vinho 2015 o Prémio Melhor Iniciativa/ Internacionalização Turismo do 

Alentejo/ Ribatejo 2015, pelo contributo para a internacionalização do destino turístico. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 2 de março de 2016 e posta 

à aprovação de todos os membros. 

A ata foi aprovada por unanimidade 

 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz: Encontro de Moral 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 10/VJLM/2016, referente a candidatura ao Programa de 

Apoio a Atividades de Caráter Pontual, formulada pelo Agrupamento de Escolas de 

Reguengos de Monsaraz e atinente à realização do XXV Encontro de Moral, a ocorrer no 

próximo dia 28 de abril, em Vila Viçosa, e para o qual peticionam apoio na aquisição de 

300 t-shirts. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio na aquisição de 300 t-
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shirts, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Tolerância de Ponto – Segunda-Feira de Páscoa 

Foi presente a Proposta n.º 24/GP/2016, referente à tolerância de ponto a conceder aos 

funcionários e colaboradores deste Município na Segunda-feira de Páscoa (dia 28 de 

março). 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder tolerância de ponto aos 

funcionários e colaboradores deste Município no próximo dia 28 de março (segunda-feira de 

Páscoa), nos exatos termos consignados. 

 

Acordo de Cooperação pelo Empreendedorismo entre o Millennium BCP e o Município 

de Reguengos de Monsaraz  

Foi presente a proposta n.º 25/GP/2016, referente à celebração de Acordo de Cooperação 

pelo Empreendedorismo entre o Millennium bcp e o Município de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do sobredito Acordo 

de Cooperação. 

 

Alienação do Lote n.º 9 do Loteamento “1.ª Fase de Expansão da Zona Industrial”, em 

Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 26/GP/2016, atinente à alienação do lote n.º 9 do Loteamento 

“1.ª Fase de Expansão da Zona Industrial”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alienação do lote n.º 9 do 

Loteamento “1.ª Fase de Expansão da Zona Industrial”, em Reguengos de Monsaraz, à 

firma Andreia & Giuliana, Transportes, Lda., pela importância total de € 29.040,00, nos 

exatos termos propostos. 

 

Atribuição de Apoios às Associações de Natureza Desportiva – Ano de 2016 

No decurso do presente ponto o senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto não 

participou na apreciação, na discussão e na votação aquando da atribuição do subsídio ao 

Atlético Sport Clube, ausentando-se do Salão Nobre dos Paços do Município durante o seu 

decurso, porquanto exerce as funções de Secretário da Mesa da Assembleia Geral do 

Atlético Sport Clube, bem assim, também o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

Manuel Janeiro não participou na apreciação, na discussão e na votação aquando da 

atribuição do subsídio à Sociedade União Perolivense, ausentando-se do Salão Nobre dos 
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Paços do Município durante o seu decurso, porquanto exerce as funções de Presidente da 

Mesa da Assembleia Geral da Sociedade União Perolivense. 

Foi presente a Proposta n.º 05/VP/2016, atinente à atribuição de apoios às associações de 

natureza desportiva para o corrente ano de 2016. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos subsídios às 

associações de natureza desportiva, para o corrente ano de 2016, nos exatos termos 

propostos, quer quanto aos valores, quer quanto à sua distribuição. 

 

Procedimento para Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior 

Público – Ano Letivo 2015/2016 – Lista de Classificação Final  

Foi presente a Proposta n.º 08/VJLM/2016, referente à lista de classificação final de 

atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior público para o ano letivo 

2015/2016. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar e homologar a lista de 

classificação final de candidatos. 

 

Projeto de Prevenção e Combate à Obesidade – Renovação do Contrato de Prestação de 

Serviços por Avença – Dietista 

Foi presente a Proposta n.º 01/VCC/2016, referente à renovação do contrato de prestação 

de serviços de dietista, na modalidade de avença, no âmbito do Projeto de Prevenção e 

Combate à Obesidade, junto do Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à renovação 

do contrato de prestação de serviços, na modalidade de avença, com a Dietista, Anabela 

de Jesus Valadas Gaspar, com vista a assegurar o funcionamento do Projeto de Prevenção e 

Combate à Obesidade a funcionar no Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz e que a 

renovação da aquisição de serviços tenha a duração de 12 meses, com o preço mensal de € 

1.100,00, num valor total associado de € 13.200,00, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 

se tal for devido. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 17 de março de 2016 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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