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EDITAL 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 18 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 18 de janeiro de 2017, a seguir transcritas: 

 

 

Justificação de Falta 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto justificou a ausência, à presente 

reunião, da senhora Vereadora, Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes Margalha, em 

virtude da mesma se encontrar em período de gozo de férias. 

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

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 12, de 17/01/2017. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Pré-Aviso de Greve do Pessoal Não Docente dos Estabelecimentos de Educação 

Foi presente a informação emanada do SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da 

Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos divulgando um Pré-Aviso de Greve 

do pessoal não docente de todos os estabelecimentos do sistema nacional de educação, 

para o próximo dia 3 de fevereiro. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Associação Nacional Municípios Portugueses – Secção Municípios “Cidades Inteligentes”: 

Workshops 2017  
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O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que a Secção de 

Municípios “Cidades Inteligentes” da Associação Nacional de Municípios Portugueses irá 

realizar um conjunto de workshops temáticos entre janeiro e maio de 2017, a que foi dada 

a designação de Smart Cities Tour 2017. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Alentejo 2020 – Candidaturas Aprovadas e Submetidas 

Foi presente a relação de candidaturas deste concelho já aprovadas e/ou submetidas, no 

âmbito do Alentejo 2020. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Liga Portuguesa Contra o Cancro – Delegação de Évora: “Um Dia Pela Vida”  

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

Évora da Liga Portuguesa Contra o Cancro esteve nesta Câmara Municipal para apresentar 

um conjunto de ações que irá desenvolver no âmbito do projeto “Um Dia Pela Vida”, tendo 

como principais objetivos o de mudar a atitude da comunidade e de cada um de nós face á 

doença, o de educar e informar e de angariação de fundos para os programas e atividades. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Inauguração das Obras de Requalificação da Agência de Reguengos de Monsaraz do 

Millennium bcp  

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Calixto deu conta que visitou as obras de 

requalificação da agência de Reguengos de Monsaraz do Millennium bcp, traduzidas num 

forte investimento na modernização. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Fase Final do Campeonato Regional Sub 18 Masculinos em Basquetebol 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Janeiro referiu que é com grande 

satisfação e motivo de regozijo que dá conta que a equipa de Sub 18 Masculinos de 

Basquetebol do Atlético Sport Clube/ Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz se 

sagrou vencedora da Fase Final do respetivo Campeonato Regional, depois de derrotar as 

suas congéneres dos Salesianos de Évora, do Beja Basket e de “O Elvas”. 
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O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 4 de janeiro de 2017, e 

posta à aprovação de todos os membros. 

A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

Voto de Pesar e de Homenagem pelo Falecimento do Dr. Mário Alberto Nobre Lopes 

Soares 

Foi presente a Proposta n.º 05/GP/2017, referente a Voto de Pesar e de Homenagem pelo 

Falecimento do Dr. Mário Alberto Nobre Lopes Soares. 

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

proferido pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, aprovando um profundo e sentido 

voto de pesar e de homenagem pelo falecimento do Dr. Mário Alberto Nobre Lopes Soares e 

declarando luto nacional desde esse dia até ao passado dia 11 de janeiro. 

 

Hasta Pública para Concessão do Direito de Ocupação da Loja n.º 23 do Mercado 

Municipal de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente o Edital dando conta das condições a que estava sujeita a presente hasta 

pública, referente à ocupação da loja n.º 23 do Mercado Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, tendo-se inscrito apenas um concorrente. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o direito à ocupação da loja 

n.º 23 a Rafael da Silva Valadas, pela importância de € 525,90, acrescida de IVA à taxa 

legal em vigor. 

 

Relatório de Observância do Direito de Oposição – Ano de 2016 

Foi presente a Informação n.º 01/GP/2017, referente ao Relatório de Observância do 

Direito de Oposição do Ano de 2016, em ordem ao preceituado na Lei n.º 24/98, de 26 de 

maio. 

Assim, nos termos do disposto nos n.ºs 2, 3 e 5 do artigo 10.º, da Lei n.º 24/98, de 26 de 

maio e do preceituado na alínea u) do n.º 1, do artigo 35.º e na alínea h) do n.º 2, do 

artigo 25.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, será este Relatório remetido aos 
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titulares do direito de oposição para efeitos de pronúncia, publicado na página da internet 

deste Município e no Boletim Municipal, bem como, discutido na Assembleia Municipal, 

caso haja pedido nesse sentido por qualquer titular do direito de oposição. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Atlético Sport Clube/ Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz: Campeonato 

Nacional de Sub 18 Masculinos em Basquetebol – Fase de Qualificação 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 03/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 pelo Atlético Sport Clube/ Bombeiros Voluntários de 

Reguengos de Monsaraz e atinente à participação da Fase de Qualificação do Campeonato 

Nacional de Sub 18 Masculinos em Basquetebol, que irá ocorrer nos próximos dias 20 a 22 

de janeiro de 2017, em Tomar, e para o qual peticionam um apoio financeiro no montante 

de € 1.728,00, para fazer face a despesas com deslocações, alimentação e alojamento dos 

atletas e dirigentes. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder o apoio financeiro ora 

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

 

Casa do Sport Lisboa e Benfica de Reguengos de Monsaraz e Núcleo Sportinguista de 

Reguengos de Monsaraz: Caminhada Solidária “Verde e Vermelho Solidário” 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 04/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 em conjunto pela Casa do Sport Lisboa e Benfica de 

Reguengos de Monsaraz e pelo Núcleo Sportinguista de Reguengos de Monsaraz, numa 

campanha de apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro, e atinente à realização da 

Caminhada Solidária “Verde e Vermelho Solidário” a ocorrer no próximo dia 11 de 

fevereiro, e para o qual peticionam diverso apoio material e logístico. 

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

nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense: Utilização do Auditório Municipal  

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 01/VJLM/2017, referente a pedido de cedência e 
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utilização do Auditório Municipal, formulado pela Sociedade Filarmónica Harmonia 

Reguenguense, para a realização das Comemorações do seu 131.º aniversário, nos próximos 

dias 21 de janeiro e 4 de fevereiro. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência e utilização do 

Auditório Municipal, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Casa do Sport Lisboa e Benfica de Reguengos de Monsaraz e Núcleo Sportinguista de 

Reguengos de Monsaraz: Espetáculo Musical Solidário “Verde e Vermelho Solidário” 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 02/VJLM/2017, firmado pela senhora Vereadora, 

Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes Margalha, em 13 de janeiro, p.p., referente a 

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

Regulamento de Apoio ao Associativismo Cultural, formulada em conjunto pela Casa do 

Sport Lisboa e Benfica de Reguengos de Monsaraz e pelo Núcleo Sportinguista de Reguengos 

de Monsaraz, numa campanha de apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro, e atinente à 

realização de um Espetáculo Musical Solidário “Verde e Vermelho Solidário” a ocorrer no 

próximo dia 11 de fevereiro, no Pavilhão dos Bombeiros Voluntários, e para o qual 

peticionam diverso apoio material e logístico. 

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

nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

 

Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Motorismo: Utilização do Auditório da 

Biblioteca Municipal  

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 03/VJLM/2017, referente a pedido de cedência e 

utilização do Auditório da Biblioteca Municipal, formulado pela Secção de Motorismo da 

Sociedade Artística Reguenguense, para a realização de uma Ação de Formação para 

Controladores de Rali, no próximo dia 11 de fevereiro. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência e utilização do 

Auditório da Biblioteca Municipal, nos exatos termos aprovados e para o fim ora 

peticionado. 

 

Centro de Estética de Saúde e Bem-Estar: Utilização do Auditório da Biblioteca 

Municipal  
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Foi presente o Pedido de Apoio n.º 04/VJLM/2017, referente a pedido de cedência e 

utilização do Auditório da Biblioteca Municipal, formulado pelo Centro de Estética de 

Saúde e Bem-Estar de Sandra Marques, para a realização de uma palestra pelo naturopata 

Dr. Fernando Figueiredo, no próximo dia 11 de março. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar a cedência e utilização do 

Auditório da Biblioteca Municipal, nos exatos termos aprovados e para o fim ora 

peticionado. 

 

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 1 às Grandes Opções do Plano e 

n.º 1 ao Orçamento Municipal do Ano Económico-Financeiro de 2017 

Foi presente o Despacho n.º 01/GP/CPA/2017, que determinou a aprovação da Alteração 

n.º 1 às Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 1 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 e do senhor Vereador, Carlos Costa e o voto de abstenção do senhor 

Vereador, Aníbal Rosado, confirmar/ratificar os sobreditos documentos previsionais. 

 

Aquisição de Licenciamento de Software de Suporte aos Serviços Municipais 

Foi presente a Proposta n.º 06/GP/2017, atinente à aquisição de licenciamento de 

software de suporte aos serviços municipais. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a decisão de contratar os 

serviços de licenciamento de pacotes de software, em modalidade de aquisição perpétua, 

bem como dos respetivos serviços conexos de instalação, migração tecnológica e 

assistência pós-venda, através de um procedimento de adjudicação ao abrigo de acordo 

quadro ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, I.P., aprovar a 

integração deste Município, num agrupamento de entidades adjudicantes, composto pelos 

Municípios de Alandroal, Arraiolos, Borba, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, 

Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas, Viana do Alentejo, pela CIMAC – 

Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, pela GESAMB – Gestão Ambiental e de 

Resíduos, EIM e pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, 

com vista à realização daquele procedimento, designar a CIMAC – Comunidade 
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Intermunicipal do Alentejo Central como representante do agrupamento para efeitos de 

condução do procedimento de formação do contrato, e aprovar a minuta do “Acordo para 

Constituição de Agrupamento de Entidades Adjudicantes”, nos exatos termos propostos. 

 

Autorização Prévia no Âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso – 

Informação de Compromissos Plurianuais Assumidos 

Foi presente a Proposta n.º 07/GP/2017, 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 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 

novembro, último e a agendada para o próximo mês de fevereiro, bem como submeter a 

presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Normas de Participação e Funcionamento da “III VINIREGUENGOS” 

Foi presente a Proposta n.º 08/GP/2017, atinente à aprovação das Normas de Participação 

e Funcionamento da “III VINIREGUENGOS”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas de Participação e 

Funcionamento da “III VINIREGUENGOS”. 

 

Concurso Público para Aquisição de Gasóleo Rodoviário 

Foi presente a Proposta n.º 09/GP/2017, atinente ao procedimento por Concurso Público 

para aquisição de gasóleo rodoviário, na quantidade estimada de 135.909 litros. 

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

por Concurso Público para aquisição de 135.909 litros de gasóleo rodoviário destinado às 

viaturas municipais, num valor total estimado de 149.500,00, acrescido de IVA à taxa legal 

em vigor, aprovar o respetivo Programa de Concurso e Caderno de Encargos, e designar a 
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constituição do júri do concurso, composto por: 

i) José Alberto Viegas Oliveira, Chefe de Divisão da unidade orgânica de Gestão 

Financeira e Desenvolvimento Económico, na qualidade de Presidente do Júri; 

ii) Fernando da Ascensão Fernandes Mendes, Coordenador Técnico da subunidade 

orgânica de Aprovisionamento, que substituirá o Presidente nas suas faltas, ausências e 

impedimentos; 

iii) Carlos Manuel Aleixo Medinas, Assistente Técnico da subunidade orgânica de 

Aprovisionamento; 

e como suplentes: 

i) Eduardo Jorge de Sousa Albardeiro, Técnico Superior dos Serviços de Trânsito e 

Mobilidade; 

ii) Maria João da Conceição Caldeira Poupinha Pereira, Assistente Técnica da 

subunidade orgânica de Aprovisionamento; 

 

Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens – Ano de 2017 

Foi presente a Proposta n.º 10/GP/2017, referente à abertura do processo de seleção de 

jovens para integração no Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens para o 

ano de 2017. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a abertura do processo de 

seleção de jovens para integração no Programa de Ocupação Municipal Temporária de 

Jovens para o ano de 2017, com duração mínima de um mês e máxima de nove meses, 

devendo o programa decorrer integralmente no ano de 2017, atribuindo uma bolsa mensal 

fixada em 75% do Indexante de Apoios Sociais (IAS) para o ano de 2017, ou seja, em € 

316,00, que o número máximo de jovens a admitir seja fixado em vinte e seis, distribuídos 

pelas diferentes áreas, Património e Cultura (8 jovens), Manutenção de equipamentos, de 

espaços públicos e serviços gerais (10 jovens), Educação e Desporto (2 jovens), Ação Social 

(Loja Social) (1 jovem), Sistemas de Informação e Comunicação (4 jovens), e Veterinária e 

Saúde Pública (1 jovem), e ainda, designar o Júri do procedimento que será composto por: 

i) Nelson Fernando Nunes Galvão;  

ii) Sónia Maria Medinas Canhão Cavaco; 

iii) João Paulo Passinhas Batista; 

E como suplentes: 
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i) José Luís Janeiro de Oliveira Merca; 

ii) Cátia Isabel Carvalho Lopes. 

 

Ratificação das Avaliações das Unidades Orgânicas – Subsistema SIADAP 1 

Foi presente a Proposta n.º 11/GP/2017, referente à ratificação das avaliações das 

Unidades Orgânicas – Subsistema SIADAP 1 dos anos de 2013, 2014 e 2015. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar as avaliações das unidades 

orgânicas Divisão de Administração Geral e Divisão de Gestão Financeira e 

Desenvolvimento Económico referentes aos anos de 2013, 2014 e 2015 no âmbito do 

subsistema SIADAP 1, atribuindo-lhes a distinção de “Desempenho Bom”. 

 

Requalificação dos Baluartes Fortificados em Monsaraz – Projeto de Consolidação das 

Muralhas de Monsaraz e Reabilitação do Caminho da Barbacã: Alteração de 

Procedimento Concursal 

Foi presente a Proposta n.º 12/GP/2017, referente à alteração do procedimento concursal 

para execução da empreitada da obra pública de “Requalificação dos Baluartes 

Fortificados em Monsaraz – Projeto de Consolidação das Muralhas de Monsaraz e 

Reabilitação do Caminho da Barbacã”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração do procedimento 

para Concurso Limitado por Prévia Qualificação tendente à execução da sobredita 

empreitada, bem como aprovar as respetivas peças do procedimento;  

 

Normas de Participação e Funcionamento da EXPOREG 2017 

Foi presente a Proposta n.º 02/VP/2017, referente à aprovação das Normas de Participação 

e Funcionamento da Exporeg 2017. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas de Participação e 

Funcionamento da Exporeg 2017. 

 

Associação Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica – Alterações Introduzidas na 

Proposta de Estatutos e no Estudo de Viabilidade Económico-Financeiro 

Foi presente a Proposta n.º 04/VJLM/2017, referente a alterações introduzidas na proposta 

de Estatutos e no Estudo de Viabilidade Económico-Financeiro da Associação Portuguesa de 
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Cidades e Vilas de Cerâmica. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações introduzidas na 

proposta de Estatutos e no Estudo de Viabilidade Económico-Financeiro da Associação 

Portuguesa de Cidades e Vilas de Cerâmica, nos exatos termos consignados, bem como, 

submeter as referidas alterações à aprovação da Assembleia Municipal. 

 

Normas de Participação e Funcionamento da XXIII Festa Ibérica da Olaria e do Barro 

Foi presente a Proposta n.º 05/VJLM/2017, referente à aprovação das Normas de 

Participação e Funcionamento da XXIII Festa Ibérica da Olaria e do Barro. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas de Participação e 

Funcionamento da XXIII Festa Ibérica da Olaria e do Barro. 

 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 06/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 aos munícipes constantes da referida proposta, nos exatos 

termos consignados. 

 

Atribuição dos Apoios Previstos no Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 07/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 à munícipe titular do Cartão Social do Munícipe, nos exatos termos consignados. 

 

Fixação da Percentagem do IAS – Indexante de Apoios Sociais para efeitos de Atribuição 

do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 08/VJLM/2017, referente à fixação da percentagem do IAS – 

Indexante de Apoios Sociais para efeitos de atribuição do Cartão Social do Munícipe. 

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

em 70% a percentagem do IAS – Indexante de Apoios Sociais a aplicar ao rendimento mensal 

per capita dos indivíduos ou agregados familiares e que os define como indivíduos ou 
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agregados familiares em situação de carência económica para efeitos de atribuição do 

cartão social do munícipe. 

 

Fixação dos Valores Máximos Anuais para Efeitos de Atribuição dos Apoios Previstos no 

Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 09/VJLM/2017, referente à fixação dos valores máximos 

anuais, para o ano de 2017, para efeitos de atribuição dos apoios no Cartão Social do 

Munícipe. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade e nos termos Regulamento de Atribuição 

do Cartão Social do Munícipe, determinar para o ano 2017: 

a) O limite máximo de 4.800,00€ por agregado familiar para os apoios previstos na área da 

habitação, num valor máximo anual de 48.000,00€; 

b) Em 50% a comparticipação das despesas efetuadas com a aquisição de medicamentos, 

sujeitos à taxa reduzida de IVA, num limite máximo de 150,00€ mensais por beneficiário, 

num valor máximo anual de 10.000,00€; 

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, 

num máximo de 6 beneficiários por ano; 

 

Administração Urbanística 

Processo Administrativo n.º 01/2017 – Geen Boost, Lda. 

Comunicação prévia de obras de alteração durante o decorrer dos trabalhos 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Processo administrativo n.º 62/2016 - Cláudia João Serrano Rocha e Outro 

Licenciamento para obras de edificação – aprovação dos projetos das especialidades 

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

em apreço, nos exatos termos consignados. 
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Processo administrativo n.º 72/2016 - Colina da Memória, Lda. 

Licenciamento para obras de edificação de armazém agrícola – aprovação dos projetos de 

Arquitetura e de especialidades 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos de arquitetura e de 

especialidades em apreço, nos exatos termos consignados. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 19 de janeiro de 2017 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 


