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EDITAL 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 7 DE DEZEMBRO 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 7 de dezembro de 2016, a seguir transcritas: 

 

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 230, de 06/12/2016. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Audição Pública Parlamentar na Assembleia da República: Contra o Processo de 

Extinção de Freguesias 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que esteve presente, 

conjuntamente com as senhoras Presidentes da Junta de Freguesia de Reguengos de 

Monsaraz, Élia Quintas e da União de Freguesias de Campo e Campinho, Gabriela Furão, na 

audiência pública parlamentar na Assembleia da República, contra o processo de extinção 

de freguesias, que decorreu no dia 5 de dezembro. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Projeto de Diploma que Prevê o Extermínio de Achigãs e Carpas  

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que no dia 30 de 

novembro esteve numa reunião com o senhor Ministro da Agricultura, Florestas e 

Desenvolvimento Rural e com o Presidente do ICNF – Instituto da Conservação da Natureza 

e das Florestas, IP e na qual também esteve presente o senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Manuel Janeiro, a fim de dar conta da posição desta autarquia quanto ao 
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projeto de diploma que prevê o extermínio de achigãs e carpas, fazendo entrega de um 

ofício sobre este assunto. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Dia da Cidade – Comemorações do 12.º Aniversário da Elevação de Reguengos de 

Monsaraz a Cidade 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, deu conta que no dia 9 de 

dezembro decorrerá no Pavilhão Álamo do Parque de Feiras e Exposições, a atribuição das 

distinções honoríficas deste Município, integradas nas comemorações do 12.º aniversário da 

elevação de Reguengos de Monsaraz à categoria administrativa de cidade. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura das atas das reuniões anteriores ocorridas em 23 de novembro de 

2016 (ordinária) e em 28 de novembro de 2016 (extraordinária) e postas à aprovação de 

todos os membros. 

As atas foram aprovadas por unanimidade. 

 

Festa de Natal “Seniores a Mexer”  

Foi presente a Informação n.º 05/VP/2016, atinente à Festa de Natal “Seniores a Mexer”. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Associação de Festas de Nossa Senhora das Dores de Campinho: VII Passeio TT 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 27/VP/2016, referente a candidatura ao Programa de 

Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao 

Associativismo Desportivo, formulada pela Associação de Festas de Nossa Senhora das 

Dores de Campinho e atinente à realização do VII Passeio TT, a ocorrer no próximo dia 21 

de janeiro de 2017, e para o qual peticionam diverso apoio material e logístico. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio material e logístico 

necessário e possível, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 
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Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Utilização das Piscinas 

Municipais Victor Martelo 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 28/VP/2016, referente a pedido de cedência e 

utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo (coberta), formulado pela Santa Casa da 

Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, para as aulas de natação para as crianças da 

resposta social do Centro de Atividades de Tempos Livres, nos próximos dias 21 e 28 de 

dezembro, no período da manhã. 

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

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

peticionado. 

 

Associação de Jovens Estudantes de Reguengos de Monsaraz: Dia do Diploma  

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 56/VJLM/2016, referente a candidatura ao Programa de 

Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao 

Associativismo Cultural, formulada pela Associação de Jovens Estudantes de Reguengos de 

Monsaraz e atinente à realização da cerimónia do Dia do Diploma, a ocorrer no próximo dia 

16 de dezembro, e para o qual peticionam apoio material. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio material necessário e 

possível, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Tolerância de Ponto – Natal e Ano Novo 

Foi presente a Proposta n.º 123/GP/2016, referente à tolerância de ponto a conceder aos 

funcionários e colaboradores deste Município nesta época de Natal e de Ano Novo. 

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

funcionários e colaboradores deste Município no dia 26 de dezembro e na parte da tarde do 

dia 30 de dezembro de 2016, nos exatos termos aprovados. 

 

Tarifários dos Serviços de Abastecimento de Água, Saneamento e de Gestão de 

Resíduos Urbanos do Município de Reguengos de Monsaraz para o Ano de 2017 

Foi presente a Proposta n.º 124/GP/2016, atinente ao Tarifário dos Serviços de 

Abastecimento de Água, Saneamento e de Gestão de Resíduos Urbanos do Município de 

Reguengos de Monsaraz para o ano de 2017. 
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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 o tarifário dos 

serviços de abastecimento de água, de saneamento e de gestão de resíduos urbanos deste 

Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2017, nos exatos termos consignados. 

 

Ratificação do Contrato de Arrendamento Urbano para Fim Não Habitacional com Prazo 

Certo Celebrado com António Manuel Boto Natário 

Foi presente a Proposta n.º 125/GP/2016, referente à ratificação do Contrato de 

Arrendamento Urbano para Fim Não Habitacional com Prazo Certo celebrado com António 

Manuel Boto Natário no passado dia 30 de novembro de 2016. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar a celebração do 

presente Contrato de Arrendamento do prédio urbano conhecido por “Café Central”, bem 

como, autorizar a despesa mensal de € 1.500,00, a título de pagamento de renda, com um 

período de carência de renda de 7 meses. 

 

Projeto Técnico do Centro Interpretativo e de Acolhimento Turístico de Reguengos de 

Monsaraz no Edifício “Café Central” 

Foi presente a Proposta n.º 126/GP/2016, referente à aprovação do projeto técnico do 

Centro Interpretativo e de Acolhimento Turístico de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto técnico de “Centro 

Interpretativo e de Acolhimento Turístico de Reguengos de Monsaraz”, bem assim, 

determinar a execução da aludida obra pública através de empreitada com procedimento 

concursal por Concurso Público, com aprovação das respetivas peças do procedimento e do 

orçamento. 

 

Administração Urbanística 

Processo administrativo n.º 71/2016 – Joaquim António Ramos Ferrador 

Comunicação prévia de obras de ampliação 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 
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Processo administrativo n.º 67/2016 – Ricardo Daniel Casinha Marques 

Comunicação prévia de obras de alteração  

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Processo administrativo n.º 37/2016 – Ibera, Industria de Betão, S.A. 

Comunicação prévia de obras de edificação  

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Processo administrativo n.º 5/2016 - Isabel Maria Lince Uva Fernandes 

Pedido de informação prévia para obras de edificação 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de informação prévia 

em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 8/2016 - Terra Calma, Agricultura e Turismo, Lda. 

Pedido de informação prévia para obras de edificação 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pedido de informação prévia 

em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 44/2016 - Lago 88, Atividades Turísticas, Lda. 

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

Arquitetura. 

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

apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 65/2016 - Ana Cristina Antas da Costa Santos 

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

Arquitetura 

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

apreço, nos exatos termos consignados.  

 

Processo administrativo n.º 70/2016 - Marisa Isabel Gato Garcia 

Licenciamento para obras de edificação de apoio agrícola – aprovação dos projetos de 
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Arquitetura e de 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, 9 de dezembro de 2016 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 


