
 

 

 
 
 
 

EDITAL 
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

 

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 11 de novembro de 2015, a seguir transcritas: 

 

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 217, de 10/11/2015. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Visita ao Parlamento Europeu em Bruxelas do Grupo Convidado pelo Eurodeputado 

Carlos Zorrinho 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, deu conta que nos dias 17 a 19 de 

novembro, irá estar presente, a convite do eurodeputado Carlos Zorrinho, com o objetivo 

de promoção de Reguengos de Monsaraz – Cidade Europeia do Vinho 2015 e anúncio da 

Cidade Europeia do Vinho 2016. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Visita do Embaixador da Indonésia ao Concelho de Reguengos de Monsaraz 

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

novembro de 2015, o senhor Embaixador das Indonésia em Portugal, Mr. Mulya Wirana, e 

respetiva comitiva, efetuaram uma visita a este concelho de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 
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Dia da Unidade da Guarda Nacional Republicana 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, deu conta que foi uma honra para 

este concelho de Reguengos de Monsaraz terem decorrido nesta cidade as comemorações 

do Dia da Unidade da Guarda Nacional Republicana e do 7.º aniversário do Comando 

Territorial de Évora daquela força de segurança. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Museu Nacional de Arqueologia: Exposição “Alqueva: 20 Anos de Obra, 200 Milénios de 

História” 

A senhora Vereadora, Joaquina Margalha deu conta que estará patente ao público até ao 

próximo dia 29 de novembro na Torre Oca do Mosteiro dos Jerónimos, a exposição 

“Alqueva: 20 Anos de Obra, 200 Milénios de História”. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior ocorrida em 28 de outubro de 2015 e 

posta à aprovação de todos os membros. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

Centro de Convívio de Barrada – Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição  

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 41/VJLM/2015, referente a candidatura ao Programa de 

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

Associativismo Cultural, formulada pelo Centro de Convívio de Barrada e atinente à 

realização das Festas em Honra de Nossa Senhora da Conceição, a ocorrer nos próximos 

dias 7 e 8 de dezembro, e para o qual peticionam 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. 

 

Venda das Participações Sociais do Município no Capital da Sociedade “Águas de Lisboa 

e Vale do Tejo, S.A.” 

Foi presente a Proposta n.º 96/GP/2015, atinente à vendas das participações sociais deste 

Município no capital da sociedade “Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A.”. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alienação da totalidade das 

participações sociais correspondentes a 219.785 ações da classe A que este Município de 

Reguengos de Monsaraz detém na sociedade “Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A.”, pelo 

valor de € 1,00, cada uma, acrescido do valor da remuneração acionista em dívida, bem 

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

 

Ratificação do Despacho n.º 07/GP/2015, de 4 de Novembro, que Emitiu Parecer 

Favorável à Transmissão em Regime de Compropriedade do Prédio Rústico Denominado 

“Courela da Assentada”, sito na União das Freguesias de Campo e Campinho 

Foi presente a Proposta n.º 97/GP/2015, referente à ratificação do Despacho n.º 

07/GP/2015, datado de 4 de novembro de 2015, que determinou a emissão de parecer 

tendo em conta a constituição de compropriedade do prédio rústico denominado “Courela 

da Assentada”, sito na União de Freguesias de Campo e Campinho, do 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 agosto. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar/confirmar o Despacho n.º 

07/GP/2015, de 4 de novembro de 2015, a emitir parecer favorável à transmissão em 

regime de compropriedade que decorrerá da escritura de doação por parte dos senhores 

Josefina Mendes Leandro e Jacinto Falé Ramalho, do prédio rústico denominado “Courela 

da Assentada”. 

 

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 “Compromisso e Vale da Zorra”, sito 

na Freguesia de Corval 

Foi presente a Proposta n.º 98/GP/2015, referente à emissão de parecer tendo em conta a 

constituição de compropriedade do prédio rústico denominado “Compromisso e Vale da 

Zorra”, sito na Freguesia de Corval, do 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 agosto. 

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

em regime de compropriedade que decorrerá da venda por parte da senhora Marieta 
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Varela Moraes Jannes Letras da Luz, do prédio rústico denominado “Compromisso e Vale da 

Zorra”. 

 

Fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis para o Ano de 2016 

Foi presente a Proposta n.º 99/GP/2015, atinente à fixação do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) para o ano de 2016. 

Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto 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, determinar a fixação dos valores das taxas do Imposto 

Municipal sobre Imóveis (IMI) durante o ano económico-financeiro de 2016 em 0,375% para 

os prédios urbanos avaliados nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(CIMI), bem assim, 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 100/GP/2015, atinente à redução do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) para o ano de 2016 para famílias com dependentes e com habitação própria e 

permanente. 

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 redução dos valores das taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) durante o ano 

económico-financeiro de 2016 para famílias com dependentes e com habitação própria e 

permanente na área territorial deste Município de Reguengos de Monsaraz, nos seguintes 

termos: 

i) Em 10% para os agregados familiares com dois dependentes a cargo; 

ii) Em 20% para os agregados familiares com três ou mais dependentes a cargo; 

Bem assim, submeter a referida proposta à aprovação da Assembleia Municipal. 
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Lançamento da Derrama para Cobrança no Ano de 2015 

Foi presente a Proposta n.º 101/GP/2015, atinente ao lançamento da derrama no ano 

económico-financeiro de 2016. 

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, 

determinar o lançamento no ano económico-financeiro de 2016, 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, determinar a isenção da taxa de derrama 

durante 3 anos para todas as empresas que, cumulativamente, tenham fixado a sua sede 

em 2015 no concelho de Reguengos de Monsaraz e que criem e mantenham durante esse 

período no mínimo 3 postos de trabalho, bem como submeter a presente proposta à 

aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Participação Variável no IRS – Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares  

Foi presente a Proposta n.º 102/GP/2015, atinente à percentagem de participação variável 

no IRS – 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 

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 

uma percentagem de participação variável no IRS correspondente a 5% do IRS dos sujeitos 

passivos com domicílio fiscal neste concelho, aprovar que 50% deste valor seja atribuído a 

despesas no âmbito do Cartão Social do Munícipe, bem como submeter a presente proposta 

à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem para o Ano de 2016 

Foi presente a Proposta n.º 103/GP/2015, referente à cobrança da Taxa Municipal de 
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Direitos de Passagem (TMDP) no ano de 2016. 

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 

ano de 2016 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 104/GP/2015, 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 2016 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 2015, bem como submeter a presente proposta à apreciação 

e aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Relatório da Inspeção-Geral de Finanças – Controlo do Endividamento e da Situação 

Financeira da Administração Local Autárquica – Auditoria ao Município de Reguengos de 

Monsaraz 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conhecimento a todos os 

membros deste Executivo Municipal, do Relatório n.º 2376/2014, da IGF – Inspeção-Geral 

de Finanças, referente a Auditoria Financeira a este Município de Reguengos de Monsaraz, 

inserida no âmbito do Projeto “Controlo do Endividamento e da Situação Financeira da 

Administração Local Autárquica – Lisboa e Sul”. 

Assim, o Executivo Municipal tomou conhecimento e determinou a sua remessa à 

Assembleia Municipal. 
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Voto de Pesar pelo Falecimento do Funcionário Arlindo dos Santos Dias Moreira 

Foi presente a Proposta n.º 105/GP/2015, atinente à aprovação de voto de pesar pelo 

falecimento do funcionário desta Câmara Municipal, Arlindo dos Santos Dias Moreira. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar um voto de pesar pelo 

falecimento do funcionário Arlindo dos Santos Dias Moreira. 

 

Atribuição de Dominialidade Pública de Vários Percursos sitos no Concelho de 

Reguengos de Monsaraz – Primeira Fase do Projeto Denominado “Biografia da 

Paisagem”  

Foi presente a Proposta n.º 106/GP/2015, atinente à atribuição de dominialidade pública 

de vários percursos sitos no concelho de Reguengos de Monsaraz, englobados na primeira 

fase do projeto denominado “Biografia da Paisagem”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o reconhecimento e atribuição 

da dominialidade pública aos vários percursos supramencionados, nos exatos termos 

aprovados, bem como, submeter a presente deliberação à 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 107/GP/2015, 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 

Assembleia Municipal. 

Página 7 de 12 
 



 

 

 
 
 
 
Contração de Empréstimo a Curto Prazo – Relatório Final de Análise das Condições 

Apresentadas pelas Instituições Financeiras 

Foi presente a Proposta n.º 108/GP/2015, atinente à análise das condições apresentadas 

pelas instituições financeiras para empréstimo a curto prazo. 

O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor do senhor Presidente 

da Câmara Municipal, José Calisto, 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 adjudicação da proposta 

de empréstimo no valor de € 675.000,00, à Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo 

Central, bem assim, remeter à Assembleia Municipal pedido de autorização para a 

contração de empréstimo de curto prazo, no decurso do exercício económico de 2016, no 

valor de € 675.000,00, nos exatos termos aprovados. 

 

Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz – Atribuição de Medalha 

de Ouro 

Foi presente a Proposta n.º 109/GP/2015, referente à atribuição da “Medalha de Ouro do 

Município de Reguengos de Monsaraz” à Carmim – Cooperativa Agrícola de Reguengos de 

Monsaraz, CRL, nos termos do vigente Regulamento das Distinções Honoríficas do Município 

de Reguengos de Monsaraz e no âmbito das comemorações do 11.º aniversário da elevação 

de Reguengos de Monsaraz à categoria administrativa de Cidade. 

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

submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente proposta de concessão da 

“Medalha de Ouro do Município de Reguengos de Monsaraz” à Carmim – Cooperativa 

Agrícola de Reguengos de Monsaraz, CRL. 

 

Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz Atribuição de Medalha 

de Mérito Ambiental 

Foi presente a Proposta n.º 110/GP/2015, referente à atribuição da “Medalha de Mérito 

Ambiental do Município de Reguengos de Monsaraz” ao Esporão, S.A., nos termos do 

vigente Regulamento das Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz e 

no âmbito das comemorações do 11.º aniversário da elevação de Reguengos de Monsaraz à 

categoria administrativa de Cidade. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, mediante escrutínio secreto realizado, 

submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente proposta de concessão da 

“Medalha de Mérito Ambiental do Município de Reguengos de Monsaraz” ao Esporão, S.A. 

 

Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz Atribuição de Medalha 

de Mérito Científico 

Foi presente a Proposta n.º 111/GP/2015, referente à atribuição da “Medalha de Mérito 

Científico do Município de Reguengos de Monsaraz” à senhora Dra. Maria Clara Pinheiro 

Capucho e ao senhor Dr. Fernando Manuel Palma Martelo, nos termos do vigente 

Regulamento das Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz e no 

âmbito das comemorações do 11.º aniversário da elevação de Reguengos de Monsaraz à 

categoria administrativa de Cidade. 

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

submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente proposta de concessão da 

“Medalha de Mérito Científico do Município de Reguengos de Monsaraz” à senhora Dra. 

Maria Clara Pinheiro Capucho e ao senhor Dr. Fernando Manuel Palma Martelo. 

 

Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz Atribuição de Medalha 

de Mérito Cívico 

Foi presente a Proposta n.º 112/GP/2015, referente à atribuição da “Medalha de Mérito 

Cívico do Município de Reguengos de Monsaraz” ao senhor António José Bico Medinas, nos 

termos do vigente Regulamento das Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de 

Monsaraz e no âmbito das comemorações do 11.º aniversário da elevação de Reguengos de 

Monsaraz à categoria administrativa de Cidade. 

O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e um voto em 

branco, mediante escrutínio secreto realizado, submeter à aprovação da Assembleia 

Municipal a presente proposta de concessão da “Medalha de Mérito Cívico do Município de 

Reguengos de Monsaraz” ao senhor António José Bico Medinas. 

 

Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz Atribuição de Medalha 

de Mérito Cultural 

Foi presente a Proposta n.º 113/GP/2015, referente à atribuição da “Medalha de Mérito 
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Cultural do Município de Reguengos de Monsaraz” à senhora Dra. Ana Paula Ramalho 

Amendoeira, à Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense, à Sociedade Filarmónica 

Corvalense, à Fábrica Alentejana de Lanifícios e a título póstumo ao senhor Joaquim Inácio 

Coelho Neves Cardoso, nos termos do vigente Regulamento das Distinções Honoríficas do 

Município de Reguengos de Monsaraz e no âmbito das comemorações do 11.º aniversário da 

elevação de Reguengos de Monsaraz à categoria administrativa de Cidade. 

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

submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente proposta de concessão da 

“Medalha de Mérito Cultural do Município de Reguengos de Monsaraz” à senhora Dra. Ana 

Paula Ramalho Amendoeira, à Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense, à Sociedade 

Filarmónica Corvalense, à Fábrica Alentejana de Lanifícios e a título póstumo ao senhor 

Joaquim Inácio Coelho Neves Cardoso. 

 

Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz Atribuição de Medalha 

de Mérito Desportivo 

Foi presente a Proposta n.º 114/GP/2015, referente à atribuição da “Medalha de Mérito 

Desportivo do Município de Reguengos de Monsaraz” ao Atlético Sport Clube, ao senhor Luis 

Manuel Godinho Costa Laureano e ao senhor José Alberto Assunção Rondão, nos termos do 

vigente Regulamento das Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz e 

no âmbito das comemorações do 11.º aniversário da elevação de Reguengos de Monsaraz à 

categoria administrativa de Cidade. 

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

submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente proposta de concessão da 

“Medalha de Mérito Desportivo do Município de Reguengos de Monsaraz” ao Atlético Sport 

Clube, ao senhor Luis Manuel Godinho Costa Laureano e ao senhor José Alberto Assunção 

Rondão. 

 

Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz Atribuição de Medalha 

de Mérito Empreendedor 

Foi presente a Proposta n.º 115/GP/2015, referente à atribuição da “Medalha de Mérito 

Empreendedor do Município de Reguengos de Monsaraz” às empresas Plantivet, Lda. e 

Monte Sharish, Lda., nos termos do vigente Regulamento das Distinções Honoríficas do 
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Município de Reguengos de Monsaraz e no âmbito das comemorações do 11.º aniversário da 

elevação de Reguengos de Monsaraz à categoria administrativa de Cidade. 

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

submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente proposta de concessão da 

“Medalha de Mérito Empreendedor do Município de Reguengos de Monsaraz” às empresas 

Plantivet, Lda. e Monte Sharish, Lda. 

 

Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz Atribuição de Medalha 

de Mérito Social 

Foi presente a Proposta n.º 116/GP/2015, referente à atribuição da “Medalha de Mérito 

Social do Município de Reguengos de Monsaraz” à Gota – União de Dadores Benévolos de 

Sangue de Corval - Alentejo, nos termos do vigente Regulamento das Distinções Honoríficas 

do Município de Reguengos de Monsaraz e no âmbito das comemorações do 11.º aniversário 

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

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

submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente proposta de concessão da 

“Medalha de Mérito Social do Município de Reguengos de Monsaraz” à Gota – União de 

Dadores Benévolos de Sangue de Corval – Alentejo. 

 

Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz Atribuição de Medalha 

de Bons Serviços e Dedicação ao Município 

Foi presente a Proposta n.º 117/GP/2015, 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 11.º 

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

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

submeter à aprovação da Assembleia Municipal a presente proposta de concessão da 

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

suprarreferidos funcionários desta autarquia, nos exatos termos aprovados. 
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Administração Urbanística  

Processo administrativo n.º L3/2003 - Carla Maria Saraiva S. P. Teixeira e Dália Maria S. 

Santos 

Auto de Receção Definitiva das Obras de Urbanização do Loteamento Urbano Licenciado 

Pelo Alvará n.º 01/2005 – Pº. 3.3.3/L3/03. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a receção definitiva das obras 

de urbanização do loteamento urbano em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 12 de novembro de 2015 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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