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EDITAL 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA DO DIA 28 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 

extraordinária de 28 de novembro de 2016, a seguir transcritas: 

 

Ajuste Direto da Empreitada de “Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança 

Rodoviária no Concelho de Reguengos de Monsaraz – Zona Envolvente à Escola 

Secundária”: Adjudicação 

No decurso do presente ponto da “Ordem do Dia” o senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Manuel Janeiro, não participou na apreciação, na discussão e na votação, 

ausentando-se do Salão Nobre dos Paços do Município durante o seu decurso, em virtude de 

ser o Presidente do Júri do procedimento administrativo em apreço. 

Foi presente a Proposta n.º 122/GP/2016, referente à adjudicação do Ajuste Direto da 

empreitada de “Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária no Concelho de 

Reguengos de Monsaraz - Zona Envolvente à Escola Secundária”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o aludido Relatório Final, 

adjudicando à empresa José Manuel Pinheiro Madaleno, Unipessoal, Lda., a sobredita 

empreitada pelo valor total de € 68.000,34, acrescido de IVA à taxa legal em vigor à data 

da respetiva liquidação, e com um prazo de execução de 120 dias. 

 

Empréstimo de Longo Prazo para Saneamento Financeiro – Propostas: Adjudicação 

No decurso do presente ponto da “Ordem do Dia” o senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Calixto, não participou na apreciação, na discussão e na votação, 

ausentando-se do Salão Nobre dos Paços do Município durante o seu decurso, em virtude de 

ser o Presidente do Júri do procedimento administrativo em apreço. 



 
 

 

 

Página 2 de 2 

 

Foi presente o procedimento administrativo atinente à contração de empréstimo de longo 

prazo para saneamento financeiro no montante máximo de € 9.950.000,00, nomeadamente 

o respetivo Plano de Saneamento Financeiro do Município de Reguengos de Monsaraz, bem 

como o Relatório Final de análise das propostas das instituições financeiras. 

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: 

a) Aprovar o Plano de Saneamento Financeiro do Município de Reguengos de Monsaraz; 

b) Aprovar o Relatório Final de análise das propostas das instituições financeiras; 

c) Aprovar a adjudicação de um empréstimo de longo prazo no montante de € 4.975.000,00 

ao Banco BPI, S.A., nos exatos termos propostos; 

d) Aprovar a adjudicação de um empréstimo de longo prazo no montante de € 4.975.000,00 

à Caixa Geral de Depósitos, nos exatos termos propostos; 

e) Submeter o presente pedido à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 29 de novembro de 2016 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 


