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EDITAL 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 21 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 21 de dezembro de 2016, a seguir transcritas: 

 

Justificação de Falta 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto justificou a 

ausência, à presente reunião, do senhor Vereador, Aníbal Rosado, em virtude de afazeres 

profissionais. 

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

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 239, de 20/12/2016. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Centro Náutico de Monsaraz: Praia Fluvial 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que foi concluído com 

sucesso o processo de análise da água ao longo do ano no Centro Náutico de Monsaraz, pelo 

que está em condições de se licenciar uma praia fluvial. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro: Agradecimento  

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta do agradecimento 

formulado pelo Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro, pela 

colaboração e ajuda desta autarquia na divulgação e realização do Peditório Nacional. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 
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Conferência “Geodestino EVA” | Alentejo – Algarve – Andaluzia  

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

numa Conferência em Montilla (Espanha), a promover o projeto de cooperação 

transfronteiriça denominado “Geodestino EVA | Alentejo Algarve Andaluzia”, ligado ao 

enoturismo, que decorreu no passado dia 14 de dezembro. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Serviços Sociais da Administração Pública do Ministério das Finanças: Agradecimento 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta do agradecimento 

formulado pelos Serviços Sociais da Administração Pública do Ministério das Finanças, pela 

disponibilidade e simpatia demonstrada pelos colaboradores desta autarquia aos 

beneficiários aposentados daquele organismo aquando da sua visita ao nosso concelho. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 7 de dezembro de 2016 e 

posta à aprovação de todos os membros. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 11 às Grandes Opções do Plano 

e n.º 11 ao Orçamento Municipal do Ano Económico-Financeiro de 2016 

Foi presente o Despacho n.º 11/GP/CPA/2016, que determinou a aprovação da Alteração 

n.º 11 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 11 ao Orçamento Municipal do corrente 

ano económico-financeiro. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar os sobreditos 

documentos previsionais. 

 

Alienação de Lotes da Zona Industrial em Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 127/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 34, 36 e 38 da Zona Industrial, em Reguengos de Monsaraz, situados 
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na Praceta do Monreal, n.ºs 3, 2 e 1 de polícia, respetivamente, nos exatos termos 

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

seja de € 15,00/m2, determinar ainda, que a hasta pública se realize na reunião da 

Câmara Municipal do próximo dia 4 de janeiro de 2017. 

 

Empréstimo de Longo Prazo para Saneamento Financeiro: Minutas dos Contratos de 

Empréstimos 

Foi presente a Proposta n.º 128/GP/2016, atinente à aprovação das minutas dos contratos 

de empréstimos a celebrar com o Banco BPI e com a Caixa Geral de Depósitos referentes 

ao empréstimo de longo prazo para saneamento financeiro. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as minutas dos sobreditos 

contratos de empréstimo, nos exatos termos consignados. 

 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 47/VJLM/2016, referente à Atribuição do Cartão Social do 

Munícipe. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a renovação do Cartão Social 

de Munícipe à munícipe constante da referida proposta, nos exatos termos consignados. 

 

Atribuição dos Apoios Previstos no Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 48/VJLM/2016, referente à atribuição dos apoios previstos no 

Cartão Social do Munícipe. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos apoios 

previstos aos munícipes titulares do Cartão Social do Munícipe, nos exatos termos 

consignados. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 22 de dezembro de 2016 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 


