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EDITAL 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 4 DE JANEIRO DE 2017 

 

 

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 4 de janeiro de 2017, a seguir transcritas: 

 

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 2, de 03/01/2017.  

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Candidatura “Sistema Apoio Modernização e Capacitação da Administração Pública – 

Modernização AC2020” 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que a candidatura 

“Sistemas de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública – Modernização 

AC2020”, formulada pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em 

parceria com treze municípios do distrito de Évora, ao Programa Operacional Regional do 

Alentejo “Alentejo 2020”, num investimento elegível associado de € 1.642.869,41, foi 

devidamente submetida, aguardando-se a sua aceitação e aprovação. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Candidatura “Conservação, Proteção, Promoção e Desenvolvimento do Património 

Natural e Cultural – Centros e Acolhimento Turístico e Interpretativos de Évora e 

Alentejo Central” 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que a candidatura 

“Conservação, Proteção, Promoção e Desenvolvimento do Património Natural e Cultural – 
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Centros de Acolhimento Turístico e Interpretativos de Évora e Alentejo Central ”, 

formulada pela CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, em parceria com 

seis municípios do distrito de Évora, ao Programa Operacional Regional do Alentejo 

“Alentejo 2020”num investimento elegível associado de € 2.182.635,06, foi devidamente 

submetida, aguardando a sua aceitação e aprovação. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Verba Referente a Juros de Mora de IMI e IMT 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que o Governo irá 

transferir brevemente para os municípios as verbas referentes aos juros de mora de IMI e 

IMT acumulados nos últimos onze anos, sendo que a este Município a verba ascende a cerca 

de € 100.000,00.  

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Alentejo 2020 – Investimentos em Infraestruturas Sociais e de Saúde  

Foi presente o mapa de investimentos em infraestruturas sociais e de saúde deste 

concelho, enviados à Comissão Diretiva do Alentejo 2020, num total de investimento 

previsto de € 4.463.414,00. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Natal em Reguengos 2016 

A senhora Vereadora, Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes Margalha deu conta de toda 

a decorrência do evento “Natal em Reguengos 2016”, referindo que se iniciou no passado 

dia 1 de dezembro de 2016 envolvendo todas as freguesias do concelho. A edição de 2016 

contou pela primeira vez com presépios de rua e animação em todas as freguesias do 

concelho, a dinâmica e a aposta nesta época festiva atraíram até ao concelho de 

Reguengos de Monsaraz 12.813 visitantes, mais 3,6% de visitantes do que em período 

homólogo do ano passado. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 21 de dezembro de 2016 e 
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posta à aprovação de todos os membros. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

Hasta Pública para Alienação de Lotes na Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente o Edital referente à alienação de lotes na Zona Industrial de Reguengos de 

Monsaraz, dando conta das condições a que estava sujeita a presente hasta pública, assim, 

e após serem efetuados os lanços de arrematação para os lotes em apreço, o Executivo 

Municipal deliberou, por unanimidade, alienar os lotes n.º 34 e 36 da Zona Industrial de 

Reguengos de Monsaraz, sitos na Praceta do Monreal, com a área de 580 m2 e 600 m2, 

respetivamente, à empresa Nuno Santos Cardoso – Metal, Unipessoal, Lda., pela 

importância de € 16,00/m2; 

 

Coral – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz: Fase Final Sub 

19 Masculinos – Campeonato Nacional de Pólo Aquático 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 01/VP/2017, referente a candidatura ao Programa de 

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

Associativismo Desportivo, formulada pela Coral – Associação de Nadadores Salvadores de 

Reguengos de Monsaraz e atinente à realização da Fase Final Sub 19 Masculinos do 

Campeonato Nacional de Pólo Aquático, a ocorrer nos próximos dias 22 e 23 de julho de 

2017, e para o qual peticionam diverso apoio material e logístico, bem como a utilização 

das Piscinas Municipais Victor Martelo. 

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

necessário e possível, bem como a utilização das Piscinas Municipais Victor Martelo, nos 

exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Associação de Basquetebol do Alentejo: Fase Final do Campeonato Regional de Sub 18 

Masculinos 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 02/VP/2017, 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 Basquetebol do Alentejo e 

atinente à realização da Fase Final do Campeonato Regional de Sub 18 Masculinos, a 

ocorrer nos próximos dias 7 e 8 de janeiro, corrente, e para o qual peticionam diverso 
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apoio material e logístico, bem como a utilização do Pavilhão Gimnodesportivo Arquiteto 

Rosado Correia. 

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

necessário e possível, bem como a utilização do Pavilhão Gimnodesportivo Arquiteto 

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

 

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 12 às Grandes Opções do Plano 

e n.º 12 ao Orçamento Municipal do Ano Económico-Financeiro de 2016 

Foi presente o Despacho n.º 12/GP/CPA/2016, que determinou a aprovação da Alteração 

n.º 12 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 12 ao Orçamento Municipal do transato 

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. 

 

Orçamentação e Gestão das Despesas com Pessoal no Ano de 2017 

Foi presente a Proposta n.º 01/GP/2017, atinente à Orçamentação e Gestão de Despesas 

com Pessoal para o corrente ano de 2017. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, para o ano de 2017, a fixação 

do montante global de € 100.000,00 para suportar encargos com o recrutamento de 

trabalhadores, quer em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, quer em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

determinado, bem como, não aprovar qualquer verba, para o ano de 2017, para alterações 

obrigatórias do posicionamento remuneratório, para alterações do posicionamento 

remuneratório por opção gestionária, para alterações excecionais de posicionamento 

remuneratório e para prémios de desempenho. 

 

Constituição de Fundos de Maneio para o Ano de 2017 

Foi presente a Proposta n.º 02/GP/2017, referente à constituição de Fundos de Maneio 

para o ano 2017. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição dos seguintes 

fundos de maneio para o ano de 2017: 

i) No âmbito da unidade orgânica Divisão de Administração Geral, à responsabilidade da 

Coordenadora Técnica da subunidade orgânica Taxas e Licenças, Maria Beatriz Lopes da 

Silva, no valor de € 400,00; 

ii) No âmbito da unidade orgânica Divisão de Administração Geral, à responsabilidade da 

Assistente Técnica da subunidade orgânica Balcão Único, Maria Rosado Ventura Gato 

Almeida, no valor de € 100,00; 

iii) No âmbito da unidade orgânica Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento 

Económico, à responsabilidade da Coordenadora Técnica da subunidade orgânica 

Contabilidade e Património, Benvinda Caeiro Lopes Monteiro, no valor de € 1000,00; 

iv) No âmbito da unidade orgânica Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento 

Económico, à responsabilidade do Coordenador Técnico da subunidade orgânica 

Aprovisionamento, Fernando da Ascensão Fernandes Mendes, no valor de € 750,00; 

v) No âmbito da unidade orgânica Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento 

Económico, à responsabilidade da Assistente Técnica do serviço de Desenvolvimento 

Económico e Turismo, Maria de Jesus Cardoso Gamado, no valor de € 200,00; 

vi) No âmbito da unidade orgânica Sociocultural e Desportiva, à responsabilidade do 

Técnico Superior do serviço de Cultura, João Paulo Passinhas Batista, no valor de € 

400,00; 

vii) No âmbito da unidade orgânica Sociocultural e Desportiva, à responsabilidade da 

Técnica Superior do serviço de Ação Social, Sónia Maria Medinas Canhão Cavaco, no 

valor de € 200,00; 

 

Emissão de Parecer nos Termos do N.º 1, do Artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de 

Setembro, com a Redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de Agosto – Constituição de 

Compropriedade do Prédio Rústico Denominado por “Castelo”, sito na Freguesia de 

Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 03/GP/2017, referente à emissão de parecer tendo em conta a 

constituição de compropriedade do prédio rústico denominado por “Castelo”, sito na 

freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 

54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com a redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de 
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agosto. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à constituição 

do regime de compropriedade que decorrerá da doação de metade do prédio rústico 

denominado por “Castelo”, sito na freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz, a favor 

de Maria Matilde Soeiro Cunha Magalhães e de Abel de Sousa Magalhães, na proporção de 

1/2 para cada um. 

 

Contração de Empréstimo a Curto Prazo no Ano de 2017 

Foi presente a Proposta n.º 04/GP/2017, atinente à contração de empréstimo a curto 

prazo no exercício económico de 2017, no montante pecuniário de € 750.000,00, para 

suprir eventuais dificuldades de tesouraria. 

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 um pedido de 

autorização à Assembleia Municipal para contração do sobredito empréstimo e determinar 

que sejam convidadas a apresentar proposta as seguintes Instituições Financeiras com 

balcão em Reguengos de Monsaraz: Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco, Millennium BCP 

e Caixa de Crédito Agrícola do Alto Guadiana. 

 

Direito à Ocupação da Loja N.º 23 do Mercado Municipal 

Foi presente a Proposta n.º 01/VP/2017, referente à abertura de procedimento para 

atribuição do direito à ocupação da loja n.º 23 do Mercado Municipal de Reguengos de 

Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento 

para atribuição do direito à ocupação da loja n.º 23 do Mercado Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, nos exatos termos do respetivo Regulamento, fixar o fim da exploração da 

sobredita loja a qualquer ramo de atividade, desde que o mesmo não se traduza na venda 

de produtos ou artigos insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos, bem assim, determinar 

que a arrematação do direito à ocupação se realizará em hasta pública na reunião 

camarária de 18 de janeiro de 2017. 
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Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 01/VJLM/2017, referente à Atribuição do Cartão Social do 

Munícipe. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição / 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 02/VJLM/2017, 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. 

 

Projeto de Alteração ao Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Munícipe de 

Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 03/VJLM/2017, referente ao Projeto de Alteração ao 

Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Munícipe de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de alteração ao 

sobredito Regulamento, nos exatos termos consignados. 

 

Administração Urbanística 

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

Licenciamento para obras de edificação de habitação – aprovação dos projetos das 

especialidades 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de especialidades 

em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Processo administrativo n.º 73/2016 - Maria Luísa Pinto Ramos 

Licenciamento para obras de ampliação de edificação destinada a Empreendimento 

Turístico – aprovação do projeto de Arquitetura. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto de arquitetura em 
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apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 5 de janeiro de 2017 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 


