EDITAL
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO DIA 23 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 23 de dezembro de 2015, a seguir transcritas:

Resumo Diário da Tesouraria
Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 246, de 22/12/2015.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Programa de Controlo da Qualidade da Água para Consumo Humano de 2016
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, deu conta que a ERSAR – Entidade
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos aprovou o programa apresentado pelo
Município de Reguengos de Monsaraz referente ao controlo da qualidade da água para
consumo humano de 2016, tendo o mesmo respeitado todos os elementos exigidos.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
ITM – Índice de Transparência Municipal
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto, deu conta que o Município de
Reguengos de Monsaraz ocupa o 66.º lugar no Índice de Transparência Municipal deste ano,
com 58,65 de pontuação ITM, numa avaliação que integra os 308 municípios portugueses.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
43.ª Exposição Nacional e Pré-Ibérica de Columbofilia
Foi presente o programa referente à 43.ª Exposição Nacional e Pré-Ibérica de Columbofilia,
a realizar nos próximos dias 8, 9 e 10 de janeiro de 2016, nos Pavilhões Guadiana, Degebe
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e Álamo do Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz. Mais disse que esta
exposição é uma organização conjunta do Município de Reguengos de Monsaraz, da
Federação Portuguesa de Columbofilia e da Associação Columbófila do Distrito de Évora.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Programa “Coração Delta” – Cabazes de Natal
A senhora Vereadora, Joaquina Margalha, deu conta que neste momento estão a ser
distribuídos 20 cabazes de Natal a famílias carenciadas deste concelho de Reguengos de
Monsaraz, oferecidos pela Delta Cafés, S.A., no âmbito do seu programa “Coração Delta”.
O Executivo Municipal tomou conhecimento.
Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior
Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 9 de dezembro de 2015 e
posta à aprovação de todos os membros.
A ata foi aprovada por unanimidade.
Rota da Água – Associação de Desenvolvimento Local da Freguesia de Campo: 9.º
Passeio BTT Rota da Água
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 33/VP/2015, referente a candidatura ao Programa de
Apoio a Atividades de Caráter Pontual, no âmbito do vigente Regulamento de Apoio ao
Associativismo Desportivo, formulada pela Rota da Água – Associação de Desenvolvimento
Local da Freguesia de Campo e atinente à realização do 9.º Passeio BTT Rota da Água, a
ocorrer no próximo dia 10 de janeiro de 2016, 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.
Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 18 às Grandes Opções do Plano
e n.º 18 ao Orçamento Municipal do Ano Económico-Financeiro de 2015
Foi presente o Despacho n.º 18/GP/CPA/2015, que determinou a aprovação da Alteração
n.º 18 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 18 ao Orçamento Municipal do corrente
ano económico-financeiro.
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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, confirmar/ratificar os
sobreditos documentos previsionais.
Hasta Pública para Alienação de Equinos
Foi presente a Proposta n.º 28/VP/2015, p.p., referente a abertura de procedimento de
hasta pública para alienação de equinos.
Apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar
a abertura de procedimento de hasta pública para alienação de equinos, nos exatos termos
do respetivo Edital, fixar os seguintes valores base de licitação:
i) Lote 1 – égua de raça cruzado português, com 12 anos de idade, de pelagem de cor
castanha, em € 350,00 e o valor mínimo de cada lanço em € 20,00;
ii) Lote 2 – cavalo de raça lusitana, com 16 anos de idade, de pelagem ruça, em €
750,00 e o valor mínimo de cada lanço em € 20,00;
Protocolo de Colaboração a Celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a
Sociedade Portuguesa de autores
Foi presente a Proposta n.º 44/VJLM/2015, referente a Protocolo de Colaboração a
celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Sociedade Portuguesa de
Autores.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de
Colaboração a celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Sociedade
Portuguesa de Autores.
Fixação dos Valores Máximos Anuais para Efeitos de Atribuição dos Apoios Previstos no
Cartão Social do Munícipe
Foi presente a Proposta n.º 45/VJLM/2015, referente à fixação dos valores máximos
anuais, para o ano de 2016, para efeitos de atribuição dos apoios no Cartão Social do
Munícipe.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar para o ano 2016:
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a) O limite máximo de 3.500,00€ por agregado familiar para os apoios previstos na área da
habitação, num valor máximo anual de 35.000,00€;
b) Em 50% a comparticipação das despesas efetuadas com a aquisição de medicamentos,
sujeitos à taxa reduzida de iva, num limite máximo de 100,00€ por beneficiário, num valor
máximo anual de 7.000,00€;
c) Em 50% a comparticipação das despesas efetuadas com o transporte não urgente de
doentes, num limite máximo de 100,00€ por beneficiário, num valor máximo anual de
5.000,00€;
d) O limite máximo de 200,00€ por agregado familiar a atribuir no âmbito do apoio social
de emergência, num valor máximo anual de 5.000,00€;
e) A fixação do valor do IAS, como montante global da bolsa de ocupação de tempos livres.
Atribuição do Cartão Social do Munícipe
Foi presente a Proposta n.º 46/VJLM/2015, referente à Atribuição do Cartão Social do
Munícipe.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do Cartão Social
de Munícipe aos munícipes constantes da referida proposta, nos exatos termos
consignados.
Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 28 de dezembro de 2015

José Gabriel Calixto
Presidente da Câmara Municipal

Página 4 de 4

