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EDITAL 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 12 DE OUTUBRO 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 12 de outubro de 2016, a seguir transcritas: 

 

 

Justificação de Falta 

Faltou à presente reunião, o senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, em 

virtude de se encontrar no 5.º Congresso Mundial do CGLU – Cidades e Governos Locais 

Unidos, a decorrer em Bogotá, na Colômbia. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, considerar justificada a presente falta. 

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 192, de 11/10/2016. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Colóquio Internacional sobre Recintos Pré-Históricos e Históricos | Enclosing Worlds 

2016 

A senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta que nos dias 12, 13 e 14 de outubro 

realiza-se no Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz o Colóquio Internacional sobre 

Recintos Pré-Históricos e Históricos | Enclosing Worlds 2016, organizado pelo Núcleo de 

Investigação Arqueológica da Era Arqueologia, o Município de Reguengos de Monsaraz, a 

INARP – Programa Global de Investigação Arqueológica dos Perdigões e o ICArEHB – Centro 

Interdisciplinar de Arqueologia e Evolução do Comportamento Humano da Universidade do 

Algarve, e no qual vários investigadores da Europa, da África e da América do Norte, 
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Central e do Sul pretendem comparar os recintos pré-históricos europeus com outros 

semelhantes que se desenvolveram nos continentes americano, africano e no extremo 

oriental da Europa, próximo da Ásia.  

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 28 de setembro de 2016 e 

posta à aprovação de todos os membros. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

Hasta Pública para Concessão do Direito de Ocupação das Lojas n.ºs 24 e 25 do Mercado 

Municipal de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente o Edital referente à ocupação das lojas n.ºs 24 e 25 do Mercado Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, tendo-se inscrito dois concorrente. 

Tendo em conta o disposto no sobredito Edital, e após serem efetuados os respetivos 

lanços de arrematação, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o 

direito à ocupação das lojas n.º 24 e 25 a Radiante Lufada, Lda., pela importância de € 

522,90 e € 900,00, respetivamente, acrescida de IVA à taxa legal em vigor. 

 

Orçamento Participativo – Resultados da Votação 

Foi presente a Informação n.º 07/GP/2016, atinente aos resultados da votação do 

Orçamento Participativo para o ano económico-financeiro de 2017. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Coral – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz: Utilização das 

Piscinas Municipais Victor Martelo 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 25/VP/2016, referente a pedido de utilização das 

Piscinas Municipais Victor Martelo (cobertas), formulado pela Coral – Associação de 

Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz para os treinos das suas equipas de Polo 

Aquático durante a presente época desportiva 2016-2017. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização das Piscinas 

Municipais Victor Martelo (cobertas), nos exatos termos aprovados e para o fim ora 
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peticionado. 

 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Reguengos de Monsaraz: Utilização das 

Piscinas Municipais Victor Martelo   

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 26/VP/2016, referente a pedido de utilização das 

Piscinas Municipais Victor Martelo (cobertas), formulado pelo Agrupamento de Escolas de 

Reguengos de Monsaraz para as aulas durante o ano letivo 2016-2017 e para os treinos das 

equipas do Desporto Escolar. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a utilização das Piscinas 

Municipais Victor Martelo (cobertas), nos exatos termos aprovados e para o fim ora 

peticionado. 

 

Escala de Turnos de Serviço das Farmácias do Concelho de Reguengos de Monsaraz para 

o Ano de 2017 

Foi a Proposta n.º 96/GP/2016, referente à aprovação da escala de turnos de serviços das 

farmácias do concelho de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2017. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a escala de turnos de serviços 

das farmácias do concelho de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2017 nos exatos 

termos consignados. 

 

Acordo Extrajudicial entre o Município de Reguengos de Monsaraz e o Senhor Renato 

Miguel Clérigo Proença 

Foi presente a Proposta n.º 97/GP/2016, referente ao acordo extrajudicial entre este 

Município de Reguengos de Monsaraz e o senhor Renato Miguel Clérigo Proença. 

O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos favoráveis do senhor Vice-

Presidente da Câmara Municipal, Manuel Janeiro, da senhora Vereadora, Joaquina 

Margalha e do senhor Vereador, Carlos Costa e o voto de abstenção do senhor Vereador, 

Aníbal Rosado, aprovar o acordo extrajudicial de resolução de litígio existente entre este 

Município de Reguengos de Monsaraz e o senhor Renato Miguel Clérigo Proença, instaurado 

no Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, mediante o pagamento da quantia de € 

1.460,00. 

 



 
 

 

 

Página 4 de 4 

 

Preço para Fornecimento Avulso de Água da Rede Pública 

Foi presente a Proposta n.º 98/GP/2016, atinente ao preço para fornecimento avulso de 

água da rede pública. 

O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos favoráveis do senhor Vice-

Presidente da Câmara Municipal, Manuel Janeiro, da senhora Vereadora, Joaquina 

Margalha e do senhor Vereador, Carlos Costa e o voto de abstenção do senhor Vereador, 

Aníbal Rosado, aprovar que o preço para o fornecimento avulso de água da rede pública 

para os mais variados fins não-domésticos seja de € 1,1500/m3. 

 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 40/VJLM/2016, referente à Atribuição do Cartão Social do 

Munícipe. 

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

Cartão Social de Munícipe à munícipe constante da referida proposta, nos exatos termos 

consignados. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 13 de outubro de 2016 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 


