EDITAL
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO DIA 26 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 26 de outubro de 2016, a seguir transcritas:

Resumo Diário da Tesouraria
Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 202, de 25/10/2016.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Águas de Lisboa e Vale do Tejo – Tarifas de Água e de Saneamento para o Ano de 2017
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta do ofício emanado da
Águas de Lisboa e Vale do Tejo atinente às tarifas de abastecimento de água e de
saneamento de águas residuais a aplicar no ano de 2017.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Aplicação de Fundos Comunitários na Região Alentejo
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que no dia 21 de outubro
esteve presente, com os demais Presidentes de Câmara do Alentejo, numa sessão de
trabalho realizada na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo,
presidida pelo Ministro do Planeamento, Dr. Pedro Marques, acerca da aplicação dos
fundos comunitários da região Alentejo.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
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Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior
Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 12 de outubro de 2016 e
posta à aprovação de todos os membros.
A ata foi aprovada por unanimidade.
Arquivamento de Processo de Inquérito
Foi presente a Informação n.º 12/JUA/2016, atinente ao arquivamento do processo de
inquérito n.º 104/16.8GBRMZ 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 9 às Grandes Opções do Plano e
n.º 9 ao Orçamento Municipal do Ano Económico-Financeiro de 2016
Foi presente o Despacho n.º 09/GP/CPA/2016, 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 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.
Grandes Opções do Plano para o Quadriénio 2017-2020 e Orçamento Municipal para
2017
Foi presente a Proposta n.º 99/GP/2016, atinente às Grandes Opções do Plano para o
quadriénio 2017-2020 e Orçamento Municipal para o ano de 2017.
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 Lopes Janeiro, da senhora Vereadora, Joaquina Margalha e do senhor
Vereador, Carlos Costa e o voto de abstenção do senhor Vereador, Aníbal Rosado, aprovar
o Orçamento Municipal para o ano de 2017, aprovar as Grandes Opções do Plano para o
quadriénio 2017-2020, bem assim remeter à Assembleia Municipal, os aludidos documentos
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previsionais.
Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o Ano de 2017
Foi presente a Proposta n.º 100/GP/2016, atinente à aprovação do Mapa de Pessoal do
Município de Reguengos de Monsaraz para o Ano de 2017.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o presente Mapa de Pessoal do
Município de Reguengos de Monsaraz para o Ano de 2017, bem assim submeter a presente
proposta à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.
Pagamento em Prestações Requerido por Joaquim Manuel Cidade Almeida – Execução
de Ramal de Saneamento
Foi presente a Proposta n.º 101/GP/2016, referente ao pagamento em prestações da
execução do ramal de saneamento requerido por Joaquim Manuel Cidade Almeida.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade, aprovar que o preço pela execução de
ramal de saneamento no valor de € 123,00, requerido por Joaquim Manuel Cidade Almeida,
seja pago em cinco prestações mensais no valor de € 24,60/cada, acrescidas de juros de
mora à taxa legal nos exatos termos aprovados.
Empréstimo de Longo Prazo para Saneamento Financeiro
Foi presente a Proposta n.º 102/GP/2016, atinente à contração de empréstimo de longo
prazo para saneamento financeiro no montante máximo de € 9.950.000,00.
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 de abstenção do senhor Vereador, Aníbal Rosado:
a) Aprovar a contração de um empréstimo de longo prazo para saneamento financeiro
deste Município até ao montante máximo de € 9.950.000,00, nos exatos termos aprovados;
b) Que sejam consultadas as seguintes instituições financeiras:
i) Banco BPI, SA;
ii) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central;
iii) Caixa Geral de Depósitos;
iv) Millennium BCP;
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v) Novo Banco, SA.
c) Designar o júri do procedimento constituído por:
i) José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal, na qualidade de
Presidente;
ii) José Alberto Viegas Oliveira, Chefe de Divisão de Gestão Financeira e
Desenvolvimento Económico, que substituí o Presidente nas suas ausências, falhas ou
impedimentos;
iii) Rute Paula Quintas Sereto Murteira, Técnica Superior;
E como suplentes:
iv) Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena, Técnica Superior e Secretária da Vereação;
v) Marta de Jesus Rosado Santos, Técnica Superior e Adjunta da Presidência.
Empréstimo de Longo Prazo para Liquidação Antecipada do Empréstimo PAEL
Foi presente a Proposta n.º 103/GP/2016, atinente à contração de empréstimo de longo
prazo para liquidação antecipada do empréstimo PAEL no montante máximo de €
4.000.000,00.
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 de abstenção do senhor Vereador, Aníbal Rosado:
a) Aprovar a contração de um empréstimo de longo prazo para liquidação antecipada do
empréstimo PAEL no montante máximo de € 4.000.000,00, nos exatos termos ora
aprovados:
b) Que sejam consultadas as seguintes instituições financeiras:
i) Banco BPI, SA;
ii) Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central;
iii) Caixa Geral de Depósitos;
iv) Millennium BCP;
v) Novo Banco, SA.
d) Designar o júri do procedimento constituído por:
i) José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal, na qualidade de
Presidente;
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ii) José Alberto Viegas Oliveira, Chefe de Divisão de Gestão Financeira e
Desenvolvimento Económico, que substituí o Presidente nas suas ausências, falhas ou
impedimentos;
iii) Rute Paula Quintas Sereto Murteira, Técnica Superior;
E como suplentes:
iv) Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena, Técnica Superior e Secretária da Vereação;
v) Marta de Jesus Rosado Santos, Técnica Superior e Adjunta da Presidência.
Atribuição de Dominialidade Pública de Circulação de Caminho Rural sito no Concelho
de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 104/GP/2016, atinente à atribuição de dominialidade pública
de circulação de caminho rural sito no concelho de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar a instauração do
competente

procedimento

administrativo

para

reconhecimento

e

atribuição

da

dominialidade pública de circulação do Caminho “Outeiro”, sito na freguesia de Monsaraz,
deste concelho de Reguengos de Monsaraz.
Revisão do Subsídio Atribuído ao Grupo Cultural e Desportivo da Freguesia de Monsaraz
(Futebol Sénior) – Ano de 2016
Foi presente a Proposta n.º 18/VP/2016, atinente à revisão do subsídio atribuído ao Grupo
Cultural e Desportivo da Freguesia de Monsaraz (futebol sénior) durante o corrente ano de
2016.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do valor do
subsídio atribuído ao Grupo Cultural e Desportivo da Freguesia de Monsaraz (futebol sénior)
no corrente ano de 2016, para o montante total de € 2.500,00, nos exatos termos
consignados.
Revisão do Subsídio Atribuído à Associação Desportiva e Cultural de Santo António do
Baldio (Futebol Sénior) – Ano de 2016
Foi presente a Proposta n.º 19/VP/2016, atinente à revisão do subsídio atribuído à
Associação Desportiva e Cultural de Santo António do Baldio (futebol sénior) durante o
corrente ano de 2016.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do valor do
subsídio atribuído à Associação Desportiva e Cultural de Santo António do Baldio (futebol
sénior) no corrente ano de 2016, para o montante total de € 2.500,00, nos exatos termos
consignados.
Hasta Pública para Alienação de Equinos
Foi presente a Proposta n.º 20/VP/2016, referente à abertura de procedimento para
alienação em hasta pública de quatro equinos.
Apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar
a abertura de procedimento para alienação em hasta pública de quatro equinos, nos
seguintes ternos e base de licitação:
i) Uma égua de raça cruzado português, com cerce de 13 anos de idade, de pelagem de
cor castanha – base de licitação de € 50,00;
ii) Um cavalo de raça lusitana, com 17 anos de idade, de pelagem ruça – base de
licitação de € 100,00;
iii) Uma poldra de raça cruzada, com cerca de 16 meses de idade, de pelagem castanha
– base de licitação de € 25,00;
iv) Uma mula, com cerca de 22 anos de idade, de pelagem ruça – base de licitação de €
10,00;
Atribuição de Apoios às Associações de Natureza Cultural, Recreativa e Social – Ano de
2016: Sociedade Filarmónica Corvalense
Foi presente a Proposta n.º 41/VJLM/2016, atinente à atribuição de apoios à Sociedade
Filarmónica Corvalense, no âmbito do Regulamento de Apoio a Associações de Natureza
Cultural, Recreativa e Social, para o corrente ano de 2016.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição de apoios à
Sociedade Filarmónica Corvalense, nos exatos termos consignados, num montante total de
€ 19.200,00.
Atribuição do Cartão Social do Munícipe
Foi presente a Proposta n.º 42/VJLM/2016, referente à Atribuição do Cartão Social do
Munícipe.
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição/ renovação, bem
como o indeferimento do Cartão Social de Munícipe aos munícipes constantes da referida
proposta, nos exatos termos consignados.
Administração Urbanística
Processo administrativo n.º 59/2016 - Avelino José Vilela Barradas de Deus Velez
Comunicação prévia para obras de alteração
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Processo administrativo n.º 55/2015 - Aidan Anthony MC Kenna
Licenciamento para obras de edificação – aprovação dos projetos das especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidades
em apreço, nos exatos termos consignado.
Processo administrativo n.º 58/2016 - Genoveva Maria do Rosário Godinho
Licenciamento para obras de Alteração e ampliação de habitação – aprovação do projeto
de Arquitetura e dos projetos das especialidades.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de arquitetura e de
especialidades em apreço, nos exatos termos consignados.
Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 27 de outubro de 2016

José Gabriel Calixto
Presidente da Câmara Municipal

Página 7 de 7

