
 
 

 

 

Página 1 de 10 

 

EDITAL 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 9 DE NOVEMBRO 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 9 de novembro de 2016, a seguir transcritas: 

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 211, de 08/11/2016. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Dia da Universidade de Évora  

Dia 1 de novembro de 2016 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Eleição da Cidade Europeia do Vinho 2017 

Dia 4 de novembro de 2016 foi eleita a cidade espanhola de Cambados, da província de 

Pontevedra, da comunidade autónoma de Galiza. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

XIV Congresso Europeu de Confrarias Enogastronómicas  

Dia 5 de novembro de 2016, em Oeiras. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Criação de um Novo Sistema Multimunicipal por Cisão do Sistema Multimunicipal de 

Abastecimento de Água e de Saneamento de Lisboa e Vale do Tejo 

Foi presente um ofício do senhor Secretário de Estado do Ambiente, Dr. Carlos Manuel 
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Martins, sobre a criação de um novo sistema multimunicipal por cisão do sistema 

multimunicipal de abastecimento de água e de saneamento de Lisboa e Vale do Tejo. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Proposta de Lei de Orçamento do Estado para o Ano de 2017 – Implicações no 

Recrutamento de Pessoal no Município de Reguengos de Monsaraz  

Foi remetido à Direção Geral das Autarquias Locais, um memorando sobre o quadro atual 

de dificuldades de gestão de recursos humanos do Município de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Projeto de Diploma que Prevê o Extermínio de Achigãs e Carpas 

Foi presente uma missiva enviada pela Bass Nation Portugal – Associação de Pesca 

Desportiva e pela A.P.C.F. – Associação Portuguesa de Carp Fishing, na qual alertam para o 

facto de estar em revisão o Decreto-Lei n.º 565/99, de 21 de dezembro e da respetiva Lista 

Nacional de Espécies Exóticas e Invasoras onde estão incluídas a achigã e a carpa. 

Solicitam estas associações que esta autarquia, emita parecer no sentido da achigã e a 

carpa serem retiradas da aludida Lista Nacional de Espécies Exóticas e Invasoras. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento e deliberou não emitir parecer sobre este 

assunto, porquanto não estão reunidas as condições necessárias, devendo aguardar-se o 

entendimento de outras entidades. 

 

Programação de Natal 2016  

Foi presente a Programação de Natal que irá decorrer neste concelho entre o dia 1 de 

dezembro de 2016 e o dia 6 de janeiro de 2017. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Dia Europeu do Enoturismo 

Foi presente o programa do Dia Europeu do Enoturismo, que se comemora no dia 13 de 

novembro. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 
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Falta de Médicos na Unidade de Saúde Familiar de Reguengos / Mourão  

O senhor Vereador, Carlos Costa deu conta que na Unidade de Saúde Familiar de 

Reguengos / Mourão estão em falta dois médicos, mas que irá ser aberto concurso pela 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, no sentido de colmatar estas vagas. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 26 de outubro de 2016 e 

posta à aprovação de todos os membros. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

Hasta Pública Para Venda de Equinos 

Foi presente o Edital referente à venda de equinos e após serem efetuados os respetivos 

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

a) Alienar uma égua de raça cruzado português, a Artur Jorge Mendes Ribeiro de Sousa 

Alves, pela importância de € 55,00, acrescida de IVA à taxa legal em vigor; 

b) Alienar um cavalo de raça lusitana, a Artur Jorge Mendes Ribeiro de Sousa Alves, pela 

importância de € 105,00, acrescida de IVA à taxa legal em vigor; 

c) Alienar uma poldra de raça cruzado, a Artur Jorge Mendes Ribeiro de Sousa Alves, pela 

importância de € 30,00, acrescida de IVA à taxa legal em vigor; 

d) Alienar uma mula, a Carla Maria Concha Fortes, pela importância de € 20,00, acrescida 

de IVA à taxa legal em vigor. 

 

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Utilização do Auditório 

Municipal  

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 50/VJLM/2016, referente a pedido de cedência e 

utilização do Auditório Municipal, formulado pela Santa Casa da Misericórdia de Reguengos 

de Monsaraz, para a realização das Comemorações do Natal, no próximo dia 20 de 

dezembro. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência e utilização do 

Auditório Municipal, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 
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Assembleia de Deus de Reguengos de Monsaraz: Utilização do Auditório da Biblioteca 

Municipal 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 51/VJLM/2016, referente a pedido de cedência e 

utilização do Auditório da Biblioteca Municipal, formulado pela Assembleia de Deus de 

Reguengos de Monsaraz, para a realização de Conferência para a Família, no próximo dia 

18 de novembro. 

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. 

 

Pedido de Ressarcimento de Danos em Viatura de Terceiro 

Foi presente o Parecer Jurídico n.º 13/JUA/2016, atinente a ressarcimento de danos em 

viatura de terceiro – Sociedade Agrícola da Perescuma. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ressarcir a Sociedade Agrícola da 

Perescuma, S.A,, na importância de € 81,50, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 

 

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 2016 

Foi presente o Despacho n.º 10/GP/CPA/2016, que determinou a aprovação da Alteração 

n.º 10 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 10 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. 

 

Alienação de Lotes da Zona Industrial em Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 105/GP/2016, atinente à alienação de lotes da Zona Industrial, 

em Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alienação, por via de hasta 

pública, dos lotes n.ºs 2, 6 e 10 da Zona Industrial, em Reguengos de Monsaraz, situados na 
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Rua dos Mancebos, n.ºs 13, 5 e 4 de polícia, respetivamente, nos exatos termos 

consignados nas respetivas Normas, determinar que o valor base de licitação de cada lote 

seja de € 12,00/m2, bem assim, determinar que a hasta pública se realize na reunião da 

Câmara Municipal do dia 23 de novembro de 2016. 

 

Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz Atribuição de Medalha 

de Bons Serviços e Dedicação ao Município 

Foi presente a Proposta n.º 106/GP/2016, referente à atribuição da “Medalha de Bons 

Serviços e Dedicação ao Município de Reguengos de Monsaraz” aos funcionários desta 

autarquia abaixo mencionados, nos termos do vigente Regulamento das Distinções 

Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz e no âmbito das comemorações do 12.º 

aniversário da elevação de Reguengos de Monsaraz à categoria administrativa de Cidade. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, mediante escrutínio secreto realizado, 

atribuir a “Medalha de Bons Serviços e Dedicação ao Município de Reguengos de Monsaraz” 

aos funcionários desta autarquia constantes da referida proposta, bem como, submeter a 

presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Atribuição de Denominações Toponímicas 

Foi presente a Proposta n.º 107/GP/2016, referente à atribuição de denominações 

toponímicas a arruamentos em Reguengos de Monsaraz, propostas pela Comissão Municipal 

de Toponímia. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as denominações toponímicas 

em apreço, nos exatos termos propostos. 

 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o Ano de 2017 

Foi presente a Proposta n.º 108/GP/2016, referente à cobrança da Taxa Municipal de 

Direitos de Passagem (TMDP) no 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 Janeiro, da senhora Vereadora, Joaquina Margalha e do senhor 

Vereador, Carlos Costa e o voto de abstenção do senhor Vereador, Aníbal Rosado, aprovar 

a fixação do percentual da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para vigorar no 
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ano de 2017 em 0,25%, bem como submeter a presente deliberação à aprovação da 

Assembleia Municipal. 

 

Atualização da Tabela de Taxas, Tarifas e Preços 

Foi presente a Proposta n.º 109/GP/2016, atinente à atualização da Tabela de Taxas, 

Tarifas e Preços. 

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, aprovar 

para o ano de 2017 a atualização dos valores das taxas, tarifas e preços previstas no 

Regulamento e Tabela de Taxas, Tarifas e Preços deste Município de Reguengos de 

Monsaraz, de acordo com a taxa anual de inflação, de acordo com os últimos dados 

conhecidos no final do ano de 2016, determinar que a atualização agora proposta não 

recaia sobre os tarifários de abastecimento de água, saneamento e resíduos os quais serão 

tratados de forma autónoma e em tarifário específico, bem como, submeter a presente 

proposta à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Autorização Prévia no Âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – 

Informação de Compromissos Plurianuais Assumidos 

Foi presente a Proposta n.º 110/GP/2016, 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 extraordinária de 

12 de novembro de 2013, conforme proposta da Câmara Municipal tomada na reunião 

ordinária de 30 de outubro de 2013. 

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, aprovar a assunção dos 

compromissos plurianuais já arrogados e com efeitos produzidos no período transcorrido 

entre a sessão da Assembleia Municipal de 29 de setembro, último e a agendada para o 

corrente mês de novembro, bem como, submeter a presente deliberação à aprovação da 
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Assembleia Municipal. 

 

Alteração ao Anexo I do Contrato de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão 

Celebrado entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a EDP Distribuição – Energia, 

S.A. 

Foi presente a Proposta n.º 111/GP/2016, atinente à alteração ao Anexo I do Contrato de 

Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão celebrado entre este Município e a EDP 

Distribuição – Energia, S.A. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração ao contrato de 

concessão de distribuição de energia elétrica em baixa tensão celebrado com a EDP 

Distribuição – Energia, S.A., em 7 de novembro de 2003, nos exatos termos consignados, 

bem como, submeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Escrituras de Doação dos Lotes n.ºs 64, 66, 67, 68, 69, 70 e 71 da Zona Industrial de 

Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 112/GP/2016, atinente à doação dos lotes n.ºs 64, 66, 67, 68, 

69, 70 e 71 da Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz. 

Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto o Executivo Municipal 

deliberou, por unanimidade, aprovar a doação dos seguintes lotes de terreno da Zona 

Industrial de Reguengos de Monsaraz a favor das seguintes pessoas, com os custos inerentes 

à celebração das respetivas escrituras: 

i) Do Lote 64, do Lote 66 e do Lote 71, a favor de António Manuel Carrilho Prego Félix; 

ii) Do Lote 67 e do Lote 68, a favor de Maria do Rosário Carrilho Prego Félix Godinho 

Feijão; 

iii) Do Lote 69 e do Lote 70, a favor de Maria Jacinta Carrilho; 

 

Participação Variável no IRS em 2017 – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares 

Foi presente a Proposta n.º 113/GP/2016, atinente à percentagem de participação variável 

no IRS em 2017 – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. 

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

Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, do senhor Vice-Presidente da Câmara 
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Municipal, Manuel Janeiro, da senhora Vereadora, Joaquina Margalha e do senhor 

Vereador, Carlos Costa e o voto de abstenção do senhor Vereador, Aníbal José Almeida 

Rosado: 

a) Aprovar uma percentagem de participação variável no IRS em 2017 correspondente a 5% 

do IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal neste concelho; 

b) Aprovar que 50% deste valor seja atribuído a despesas no âmbito do Cartão Social do 

Munícipe; 

c) Submeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Lançamento da Derrama para Cobrança no Ano de 2017 

Foi presente a Proposta n.º 114/GP/2016, atinente ao lançamento da derrama no ano 

económico-financeiro 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 Janeiro, da senhora Vereadora, Joaquina Margalha e do senhor 

Vereador, Carlos Costa e o voto de abstenção do senhor Vereador, Aníbal Rosado,:  

a) Determinar o lançamento no ano económico-financeiro de 2017, de uma derrama 

correspondente a 1,25% 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 0,5% 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; 

b) Determinar a isenção da taxa de derrama durante 3 (três) anos para todas as empresas 

que, cumulativamente, venham a fixar a sua sede em 2017 no concelho de Reguengos de 

Monsaraz e que criem e mantenham durante esse período no mínimo 3 (três) postos de 

trabalho; 

c) Que a referida proposta seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis para o Ano de 2017 

Foi presente a Proposta n.º 115/GP/2016, atinente à fixação do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) para o ano de 2017. 

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

determinar a fixação dos valores das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

durante o ano económico-financeiro de 2017 em 0,375% para os prédios urbanos avaliados 

nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), bem como, submeter a 

referida proposta à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Redução da Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para Famílias com Dependentes e 

com Habitação Própria e Permanente 

Foi presente a Proposta n.º 116/GP/2016, atinente à redução do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) para o ano de 2017 para famílias com dependentes e com habitação própria e 

permanente. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:  

a) Aprovar a redução dos valores das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) 

durante o ano económico-financeiro de 2017 para famílias com dependentes e com 

habitação própria e permanente na área territorial deste Município de Reguengos de 

Monsaraz, nos seguintes termos: 

i) Em € 20,00 para os agregados familiares com um dependente a cargo; 

ii) Em € 40,00 para os agregados familiares com dois dependentes a cargo; 

iii) Em € 70,00 para os agregados familiares com três ou mais dependentes a cargo; 

b) Submeter a referida proposta seja submetida a aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Delimitação das Áreas de Reabilitação Urbana de S. Pedro do Corval, Campinho e S. 

Marcos do Campo  

Foi presente a Proposta n.º 117/GP/2016, referente à aprovação da delimitação das Áreas 

de Reabilitação Urbana de S. Pedro do Corval, de Campinho e de S. Marcos do Campo. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a delimitação das Áreas de 

Reabilitação Urbana de S. Pedro do Corval, de Campinho e de S. Marcos do Campo, nos 

exatos termos consignados, bem como, submeter as presentes delimitações à aprovação da 

Assembleia Municipal. 
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Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 43/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 aos munícipes constantes da referida proposta, nos exatos 

termos consignados. 

 

Administração Urbanística 

Processo administrativo n.º 27/2016 - António Mauro Martins Brandão 

Licenciamento para obras de edificação de armazém agrícola – aprovação dos projetos de 

Arquitetura e de especialidades. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a caducidade do processo 

administrativo em apreço e a sua renovação, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 60/2016 - Armando Manuel Vieira Costa 

Licenciamento para obras de edificação de habitação – aprovação do projeto de 

Arquitetura 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura em 

apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Período de Intervenção do Público 

Assistiram à presente reunião, em todo o seu decurso, oito alunos e a formadora do Curso 

Profissional de Cozinha/ Pastelaria da PartnerHotel – Formação, Consultoria e Projetos 

para Serviços Hoteleiros, Lda., não se verificando qualquer intervenção. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 10 de novembro de 2016 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 


