EDITAL
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO DIA 9 DE DEZEMBRO 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 9 de dezembro de 2015, a seguir transcritas:

Resumo Diário da Tesouraria
Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 236, 07/12/2015.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Conselho Mundial das Cidades e Governos Locais Unidos
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, deu conta que no passado dia 4 de
dezembro de 2015 esteve em Paris, na qualidade de membro do Conselho Mundial das
Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), onde foi negociada uma declaração final sobre
os compromissos que os Governos locais do Mundo deverão assumir face às graves
alterações climáticas previstas.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Dia da Cidade – Comemorações do 11.º Aniversário da Elevação de Reguengos de
Monsaraz a Cidade
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, deu conta que decorreu no dia 8
de dezembro de 2015, com muito brilhantismo, no Pavilhão Álamo do Parque de Feiras e
Exposições, a atribuição das distinções honoríficas deste Município, integradas nas
comemorações do 11.º aniversário da elevação de Reguengos de Monsaraz à categoria
administrativa de cidade.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
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Natal em Reguengos
A senhora Vereadora, Joaquina Margalha, deu conta do destaque da participação muito
positiva por parte das Juntas de Freguesia do concelho na iniciativa “Natal em Reguengos”,
quer na apresentação de propostas, quer no seu contributo e envolvimento nas diversas
atividades.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Componente de Apoio à Família – Comemorações do Dia Internacional dos Castelos
A senhora Vereadora, Joaquina Margalha expressou o seu agradecimento público à equipa
que desenvolve as atividades de Animação de Apoio à Família, com o apoio da arqueóloga
desta autarquia, pela realização do programa referente às Comemorações do Dia
Internacional dos Castelos.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior
Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 25 de novembro de 2015 e
posta à aprovação de todos os membros.
A ata foi aprovada por unanimidade.
Festa de Natal “Seniores a Mexer”
Foi presente a Informação n.º 07/VP/2015, referente ao programa da Festa de Natal
“Seniores a Mexer”.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense: Cedência do Auditório Municipal
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 47/VJLM/2015, referente a pedido de cedência e
utilização do Auditório Municipal, formulado pela Sociedade Filarmónica Harmonia
Reguenguense, para a realização da Audição de Natal dos Alunos do Conservatório, no dia
17 de dezembro de 2015.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência e utilização do
Auditório Municipal, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado.

Página 2 de 6

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 17 às Grandes Opções do Plano
e n.º 17 ao Orçamento Municipal do Ano Económico-Financeiro de 2015
Foi presente o Despacho n.º 17/GP/CPA/2015, que determinou a aprovação da Alteração
n.º 17 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 17 ao Orçamento Municipal do corrente
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 José Almeida Rosado,
confirmar/ratificar os sobreditos documentos previsionais.
Tolerância de Ponto – Natal e Ano Novo
Foi presente a Proposta n.º 124/GP/2015, referente à tolerância de ponto a conceder aos
funcionários e colaboradores deste Município nas vésperas do Natal e do Ano Novo.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder tolerância de ponto aos
funcionários e colaboradores deste Município nos dias 24 e 31 de dezembro de 2015
(vésperas do dia de Natal e do dia de Ano Novo), nos exatos termos aprovados.
Parecer sobre o Pedido de Transferência da Farmácia Martins para Outro Local da
Freguesia de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 125/GP/2015, referente ao pedido formulado por INFARMED –
Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I.P. para emissão de parecer
quanto à transferência da Farmácia Martins, sita na Rua General Roçadas, n.º 1, em
Reguengos de Monsaraz para a Rua de Évora, n.º 75-C, em Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à
transferência das instalações da Farmácia Martins, sita na Rua General Roçadas, n.º 1, em
Reguengos de Monsaraz para a Rua de Évora, n.º 75-C, em Reguengos de Monsaraz.
Adesão ao Movimento “AMALENTEJO”
Foi presente a Proposta n.º 126/GP/2015, referente à adesão deste Município ao
Movimento “AMALENTEJO”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão deste Município de
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Reguengos de Monsaraz ao Movimento “AMALENTEJO”, bem como, determinar a submissão
da presente adesão à aprovação da Assembleia Municipal.
Ratificação do Despacho n.º 09/GP/2015, de 27 de Novembro, que Emitiu Parecer
Favorável à Transmissão em Regime de Compropriedade de Quatro Prédios Rústicos,
sitos na Freguesia de Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 127/GP/2015, referente à ratificação do Despacho n.º
09/GP/2015, datado de 27 de novembro, p.p., que determinou a emissão de parecer tendo
em conta a constituição de compropriedade de quatro prédios rústicos, denominados
“Entre Quintas”, “Pomar”, Beijinho” e “Entre Quintas”, sitos na Freguesia de Reguengos
de Monsaraz, 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 sobredito
Despacho a emitir parecer favorável à transmissão em regime de compropriedade que
decorrerá da escritura de venda por parte de Maria do Carmo Martins Morgado Simões
Palma e Rolando Moniz Simões Palma, dos prédios rústicos denominados “Entre Quintas”,
“Pomar”, Beijinho” e “Entre Quintas”.
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 dos Sete Prédios Rústicos Pertencentes ao Empreendimento Designado
por “Monte do Limpo”, sito na Freguesia de Monsaraz
Foi presente a Proposta n.º 128/GP/2015, referente à emissão de parecer tendo em conta
a

constituição

de

compropriedade

dos

sete

prédios

rústicos

pertencentes

ao

empreendimento designado por “Monte do Limpo”, sito na Freguesia de Monsaraz, 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 de José Paulino e Maria
Margarida Cabral da Costa Paulino, dos sete prédios rústicos pertencentes ao
empreendimento designado por “Monte do Limpo”, denominados nomeadamente por
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“Monte do Limpo”, “Bandalhos”, “Cascalhal”, “Tapada do Cascalhal”, “Ladeira do Roxo”,
“Serrado” e “Monte do Limpo”, sitos na freguesia de Monsaraz, respetivamente, aos
senhores DAMING ZHOU, na proporção de 50%, ZHIGANG ZENG, na proporção de 30%, e
CHENG YANG, na proporção de 20%.
Contrato de Comodato entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a “Terras de
Xara – Associação de Desenvolvimento do Termo de Monsaraz”
Foi presente a Proposta n.º 129/GP/2015, referente ao contrato de comodato a celebrar
entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a “Terras de Xara – Associação de
Desenvolvimento do Termo de Monsaraz”.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de
comodato em apreço.
Classificação do “Convento da Orada” em Monumento de Interesse Municipal
Foi presente a Proposta n.º 130/GP/2015, referente à Classificação do “Convento da
Orada”, em Monumento de Interesse Municipal.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, acolher e aprovar o sobredito Relatório
Final do procedimento administrativo de classificação em apreço, e, em consonância,
classificar o imóvel denominado “Convento da Orada”, em Monumento de Interesse
Municipal.
Contrato de Prestação de Serviços por Avença – Engenharia Eletrotécnica
Foi presente a Proposta n.º 27/VP/2015, referente à celebração de contrato de prestação
de serviços de engenharia eletrotécnica, por avença, com vista a proceder à elaboração de
projetos de eletricidade e de infraestruturas telefónicas em obras municipais, para emitir
pareceres técnicos, para efetuar vistorias às instalações elétricas e para assumir a
responsabilidade pela exploração de postos de transformação, propriedade do Município,
bem como das instalações de utilização de baixa tensão existentes no concelho de
Reguengos de Monsaraz, também propriedade da autarquia.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à celebração
de contrato de prestação de serviços em apreço, que a aquisição de serviços tenha a
duração de 12 meses, podendo ser prorrogado até ao limite legal de 36 meses, com o valor
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mensal de € 1.200,00, num valor total associado de € 14.400,00, acrescido de IVA à taxa
legal em vigor, se tal for devido.
Contrato de Prestação de Serviços por Avença – Fisioterapia
Foi presente a Proposta n.º 02/VCC/2015, referente à celebração de contrato de prestação
de serviços de fisioterapia, por avença, com vista a assegurar o funcionamento do
Gabinete de Movimento e Reabilitação a funcionar no Centro de Saúde de Reguengos de
Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, emitir parecer favorável à celebração
do sobredito contrato de prestação de serviços, aquisição de serviços tenha a duração de
12 meses, podendo ser prorrogado até ao limite legal de 36 meses, com o valor mensal de
€ 1.200,00, num valor total associado de € 14.400,00, acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, se tal for devido.

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 10 de dezembro de 2015

José Gabriel Calixto
Presidente da Câmara Municipal
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