
REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

EDITAL n. 0 50/CM/2018 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 28 DE NOVENBRO DE 2018 

JOSÉ GABRIEL CALIXTO, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em 

conformidade com o disposto no n. º 1 do artigo 56. º do Anexo 1 à 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 28 de novembro de 2018, a seguir transcritas: 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em ordem ao 

preceituado no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 

estabelece, entre outros o Regime Juridico das Autarquias Locais, efetuou a leitura da ata 

da reunião anterior, ocorrida em 14 de novembro de 2018, e colocou-a à aprovação dos 

membros presentes. 

A ata foi aprovada, por unanimidade, pelos membros presentes da sobredita reunião. 

ORDEM DO DIA 

Hasta Pública para alienação dos lotes 2 e 6 do loteamento "1. ª Fase de Expansão da 

Zona Industrial", em Reguengos de Monsaraz 

Foram presentes pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, 

em conformidade com a deliberação tomada na reunião ordinária da Câmara Municipal 

realizada em 14 de novembro de 2018, as condições a que estava sujeita a presente hasta 

pública para alienação dos lotes 2 e 6 do loteamento "1 . ª Fase de Expansão da Zona 

Industrial", em Reguengos de Monsaraz. 
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O executivo municipal deliberou por unanimidade, adjudicar o lote 6 do Loteamento "1. ª 

Fase de Expansão da Zona Industrial", em Reguengos de Monsaraz, ao Senhor Carlos Mansilla 

Delgado, pelo valor de 18.824,00 ((dezoito mil, oitocentos e vinte e quatro euros). 

Informação n. º 04NP/2018 - Alteração da denominação das escolas básicas n. ºs 1 e 2 

de Reguengos de Monsaraz por iniciativa do Município de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Informação n. º 04/VP /2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 23 de novembro de 2018, atinente à 

alteração da denominação das Escolas Básicas n. os 1 e 2 de Reguengos de Monsaraz por 

iniciativa do Município de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz: aquisição de 

reservatório para transporte de água 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 7/VP/2018, firmado pela senhora Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 23 de novembro de 2018, para 

aquisição de Reservatório para transporte de água. 

O executivo municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela 

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz. 

Não participou na votação o senhor Presidente da Câmara Municipal. 

Sociedade Artística Reguenguense - Secção de Motorismo: Rally Raid 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 36/VMS/2018, firmado pelo senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 23 de novembro de 2018, para cedência de 

diverso apoio material e logístico, com vista à realização do Rally Raid de Reguengos de 

Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela 

Sociedade Artística Reguenguense - Secção de Motorismo. 

Casa de Cultura de Corval - Secção Caminheiros 

Foi presente o Pedido de Apoio n. º 37 /VMS/ 2018, firmado pelo senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 23 de novembro de 2018, para aquisição de 20 
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camisolas técnicas, com vista a serem utilizadas pelos atletas da prática de caminhada, nas 

atividades em que participam e ao mesmo tempo dar a conhecer a identificação e o clube 

que representam. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela Casa de 

Cultura de Corval - Secção de Caminheiros. 

Casa de Cultura de Corval - Secção BTT 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 38/VMS/2018, firmado pelo senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 23 de novembro de 2018, para aquisição de 

novos equipamentos para a equipa de BTI, com vista a serem utilizados pelos atletas da 

prática de BTT, nas atividades em que participam e ao mesmo tempo dar a conhecer a 

identificação e o clube que representam. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela Casa de 

Cultura de Corval - Secção de BTT. 

Corpo Nacional de Escutas - Agrupamento de Escuteiros 1085 de Reguengos de 

Monsaraz 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 39/VMS/2018, firmado pelo senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 23 de novembro de 2018, no âmbito do 

Regulamento de Utilização, Funcionamento e Cedência do Pavilhão Gimnodesportivo 

Arquiteto Rosado Correia, relativamente à cedência deste equipamento para a realização 

de atividade fisica e jogos de Futsal. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pelo Corpo 

Nacional de Escutas - Agrupamento de Escuteiros 1085 de Reguengos de Monsaraz. 

Sociedade Artística Reguenguense - Secção de Ginástica e Trampolins 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 40/VMS/2018, firmado pelo senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 23 de novembro de 2018, para apoio logístico na 

afetação de recursos humanos com vista à implementação da primeira fase do projeto 

"Trampolins em Movimento". 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela 

Sociedade Artística Reguenguense - Secção de Ginástica e Trampolins. 
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Unidade de Desenvolvimento dos Centros Locais (UMCLA) - Universidade Aberta (UAb) -

Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 40/VJN/2018, firmado pelo senhor Vereador Jorge Miguel 

Martins Berjano Nunes, em 21 de novembro de 2018, para a cedência do Auditório da 

Biblioteca Municipal, bem como, de diverso apoio material e logistico com vista à realização 

do Encontro (aberto à comunidade) de estudantes e alunos da Universidade Aberta. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela Unidade 

de Desenvolvimento dos Centros Locais (UMCLA) da Universidade Aberta. 

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz - Cedência do Auditório Municipal 

Foi presente o Pedido de Apoio n.0 41/VJN/2018, firmado pelo senhor Vereador Jorge Miguel 

Martins Berjano Nunes, em 22 de novembro de 2018, no âmbito do Regulamento de 

Utilização, Funcionamento e Cedência do Auditório Municipal, bem como, de diverso apoio 

material e logístico para a realização da Festa de Natal. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela Santa 

Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz. 

Centro de Convívio de Barrada - Festa em Honra de Nossa Senhora da Conceição 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 42/VJN/2018, firmado pelo senhor Vereador Jorge Miguel 

Martins Berjano Nunes, em 22 de novembro de 2018, para cedência de diverso apoio 

material e logístico, com vista à realização da Festa em Honra de Nossa Senhora da 

Conceição. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pelo Centro 

de Convívio de Barrada. 

Ratificação do despacho de aprovação da Alteração n. º 12 ao Plano Plurianual de 

Investimentos e Alteração n.º 14 ao Orçamento do Municipio de Reguengos de Monsaraz 

relativo ao corrente ano económico-financeiro de 2018 

Foi presente o Despacho n. 0 14/GP/CPA/2018, firmado pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 23 de novembro de 2018, que determinou a 

aprovação da alteração n. º 12 ao Plano Plurianual de Investimentos e a alteração n. 0 14 ao 
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Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz, relativo ao corrente ano económico

financeiro de 2018. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o Despacho n.0 

14/GP/CPA/2018, de 23 de novembro, exarado pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal. 

Emissão de parecer nos termos do n. 0 1 do artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de 

setembro, com redação da Lei n. º 64/2003, de 23 de agosto: constituição de 

compropriedade de prédio rústico denominado por "Caramela", sito na freguesia de 

Corval 

Foi presente a Proposta n.º 97/GP/2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 21 de novembro de 2018, atinente à emissão de 

parecer para a constituição de compropriedade do prédio rústico denominado por 

"Caramela". 

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

do regime de compropriedade que decorrerá da venda do prédio rústico denominado por 

"Caramela". 

Sementes para a Integração - Requalificação de 25 fogos de habitação social sitos no 

Bairro 25 de abril, em São Pedro do Corval - projeto técnico, empreitada e candidatura 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 98/GP/2018, firmada pelo senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 21 de novembro de 2018, 

atinente ao projeto de "Sementes para a Integração Requalificação de 25 Fogos de 

Habitação Social sitos no Bairro 25 de Abril em S. Pedro do Corval". 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) Aprovar o projeto técnico de "Sementes para a Integração - Requalificação de 25 Fogos 

de Habitação Social sitos no Bairro 25 de Abril em S. Pedro do Corval", bem como o 

respetivo orçamento e peças de procedimento; 

b) Determinar que o procedimento concursal para execução da respetiva empreitada seja 

por Consulta Prévia; 

c) Determinar, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 67.º do Código dos Contratos 

Públicos, que o Júri do procedimento seja composto por: 
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Efetivos: 

Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, Vereador, na qualidade de Presidente do 

Júri; 

João Zacarias Gonçalves, Técnico Superior (Engenheiro Civil); 

Tiago Miguel Pereira Paias Valadas Gaspar, Técnico Superior (Engenheiro Civil); 

Suplentes: 

Ana Margarida Férias Paixão Ferreira, Técnica Superior (Arquiteta Paisagista); 

Paulo Jorge Delgado Chaveiro, Técnico Superior (Engenheiro Recursos Hídricos); 

d) Determinar, nos termos do disposto no artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, na redação do Decreto-Lei n.º 

111 · B/2017, de 31 de agosto seja designado como Gestor de Contrato para esta 

empreitada o Coordenador Técnico João Manuel Paias Gaspar; 

e) Candidatar a operação ao Aviso de Abertura de Concurso ALT20-43-2018-08, no âmbito 

do Programa Operacional do Alentejo 2020. 

Ratificação do Despacho n. º 14/GP/2018, de 15 de novembro, que aprova as Normas de 

participação na Iniciativa "Natal no Comércio Local" 

Foi presente a Proposta n. º 99/GP /2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 21 de novembro de 2018, referente à ratificação 

do Despacho n.º 14/GP/2018, de 15 de novembro, que aprova as Normas de participação na 

Iniciativa de dinamização e apoio à atividade económica local, denominada por "Natal no 

Comércio Local". 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar e confirmar o Despacho n. 0 

14/GP/2018, de 15 de novembro, prolatado pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Reguengos de Monsaraz. 

Distrate da hipoteca sobre o lote 15, da Urbanização Egas Moniz - loteamento urbano 

titulado pelo alvará de loteamento n. º 112016 

Foi presente a Proposta n. 0 100/GP/2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 21 de novembro de 2018, referente ao distrate 

da hipoteca sobre o lote 15 da Urbanização Egas Moniz loteamento urbano titulado pelo 

alvará de loteamento n. 0 1 /2016. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, deferir a pretensão do requerente e 

aprovar o distrate da hipoteca voluntária registada a favor do Município de Reguengos de 

Monsaraz. 

Acordo Coletivo de Empregador Público entre o Município de Reguengos de Monsaraz e 

o STAL - Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, 

Empresas Públicas, Concessionárias e Afins 

Foi presente a Proposta n. 0 101 /GP/2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 22 de novembro de 2018, referente ao Acordo 

Coletivo de Empregador Público entre o Município de Reguengos de Monsaraz e o STAL 

Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, 

Concessionárias e Afins. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de Acordo Coletivo 

de Empregador Público entre o Município de Reguengos de Monsaraz e o STAL - Sindicato 

Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, 

Concessionárias e Afins. 

Resolução de requerer a declaração de utilidade pública da expropriação do prédio 

rústico denominado "Corno", com o artigo matricial 45, da seção 004, da freguesia de 

Monsaraz 

Foi presente a Proposta n. 0 102/GP/2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 23 de novembro de 2018, referente à resolução 

de requerer a declaração de utilidade pública da expropriação do prédio rústico denominado 

"Corno", sito na freguesia de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) Aprovar a resolução de requerer a declaração de utilidade pública da expropriação do 

prédio rústico denominado "Corno" ou "Corro", sito na freguesia de Monsaraz; 

b) Determinar a notificação à proprietária do prédio a expropriar, mediante carta 

registada com aviso de receção, incluindo-se nesta notificação a proposta de aquisição, por 

via do direito privado, que terá como referência o valor constante do relatório do perito 

oficial, para dizer o que se lhe oferecer sobre a proposta apresentada, no prazo de 20 dias 

úteis. 
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Tarifário dos serviços de abastecimento de água, saneamento e de gestão de resíduos 

urbanos do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2019 

Foi presente a Proposta n. º 103/GP /2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 23 de novembro de 2018, referente ao tarifário 

dos serviços de abastecimento de água, de saneamento e de gestão de resíduos urbanos para 

o ano de 2019. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o tarifário dos serviços de 

abastecimento de água, de saneamento e de gestão de resíduos urbanos para o ano de 

2019. 

Minuta do protocolo de colaboração para execução dos trabalhos necessários ao 

fornecimento de energia elétrica ao PTS Loteamento dos Mendes (atualmente 

urbanização do Monreal) 

Foi presente a Proposta n. º 104/GP /2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 23 de novembro de 2018, referente à minuta do 

protocolo de colaboração para execução dos trabalhos necessários ao fornecimento de 

energia elétrica ao PTS Loteamento dos Mendes (atualmente urbanização do Monreal). 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de 

Colaboração a celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a EDP Distribuição, 

S.A. 

Ratificação do Despacho n. º 15/GP/2018, de 23 de novembro - 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 "Mendes", sito na freguesia de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 105/GP/2018, firmada pelo senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 23 de novembro de 2018, referente à ratificação 

do Despacho n.º 15/GP/2018, de 23 de novembro - 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. 0 64/2003, de 23 

de agosto - constituição de compropriedade do prédio rústico, denominado por "Mendes", 

sito na freguesia de Reguengos de Monsaraz. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar e confirmar o Despacho n. º 

15/GP/2018, de 23 de novembro de 2018, a emitir parecer favorável à transmissão em 

regime de compropriedade que decorrerá da venda do prédio rústico denominado por 

"Mendes" 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 122/VP/2018, firmada em 22 de novembro de 2018, referente à 

atribuição do Cartão Social do Munícipe. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do Cartão Social 

do Municipe aos munícipes constantes da referida proposta. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe - comparticipação nas 

despesas efetuadas com a aquisição de medicamentos 

Foi presente a Proposta n. º 123 /VP /2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 22 de novembro de 2018, referente à atribuição 

dos apoios previstos no Cartão Social do Municipe, no que respeita à comparticipação nas 

despesas efetuadas com a aquisição de medicamentos. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos apoios 

previstos aos munícipes titulares do Cartão Social do Munícipe. 

Alteração ao número de beneficiários da bolsa de ocupação temporária de tempos livres 

prevista no Regulamento de Atribuição do Cartlo Social do Munícipe de Reguengos de 

Monsaraz 

Foi presente a Proposta n. 0 124/VP /2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 22 de novembro de 2018, referente à alteração 

ao número de beneficiários da bolsa de ocupação temporária de tempos livres prevista no 

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

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar a alteração da deliberação 

camarária de 3 de outubro de 2018, fixando o número de beneficiários para a bolsa de 

ocupação temporária de tempos livres no ano de 2018 em 48 (quarenta e oito). 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Municipe 
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Foi presente a Proposta n. 0 125/VP /2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 22 de novembro de 2018, referente à 

atribuição de apoios previstos no Cartão Social do Munícipe na medida Ocupação 

Temporária de Tempos livres. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a integração dos munícipes 

propostos na medida de Ocupação Temporária de Tempos livres, no âmbito dos apoios 

previstos no Cartão Social do Municipe. 

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência - 3 de dezembro 

Foi presente a Proposta n. 0 126/VP /2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 23 de novembro de 2018, referente ao Dia 

Internacional das Pessoas com Deficiência, a comemorar em 03 de dezembro. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, a adesão às comemorações do Dia 

Internacional da Pessoa com Deficiência · 03 de dezembro, da Santa Casa da Misericórdia 

de Reguengos de Monsaraz, sob o slogan "Todos Diferentes Corações Iguais". 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz: Projeto Desporto Escolar -

deslocações ano letivo 2018/2019 

Foi presente a Proposta n. 0 127 /VP /2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 23 de novembro de 2018, referente ao Projeto 

Desporto Escolar do Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento das 

deslocações realizadas no âmbito do Projeto Desporto Escolar do Agrupamento de Escolas 

de Reguengos de Monsaraz durante ao no letivo 2018/2019, para as quais exista 

disponibilidade de transporte, como forma de incentivo à prática desportiva. 

Alteração aos fatores de ponderação específicos - critérios de apoio ao associativismo 

social - Ano 2018 

Foi presente a Proposta n.0 128/VP/2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 23 de novembro de 2018, referente à 
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alteração aos fatores de ponderação específicos - critérios de apoio ao associativismo 

social - Ano 2018. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a alteração aos critérios de 

apoio ao associativismo social fatores de ponderação específicos. 

Protocolo de colaboração financeira entre o Municipio de Reguengos de Monsaraz e o 

Instituto Português do Desporto e da Juventude, 1.P., no âmbito do Programa 

Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas 

Foi presente a Proposta n. º 26/VMS/2018, firmada pelo senhor Vereador Carlos Miguel da 

Silva Correia Tavares Singéis, em 16/ 11 /2018, referente ao Protocolo de colaboração 

financeira entre o Município de Reguengos de Monsaraz e o Instituto Português do Desporto 

e da Juventude, l.P., no âmbito do Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e 

Florestas. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a celebração de protocolo de 

colaboração financeira entre o Município de Reguengos de Monsaraz e Instituto Português 

do Desporto e Juventude, IP. 

Administração Urbanística 

Pedido de informação prévia para obras de demolição e edificação - Processo 

administrativo n. 0 3/2018 

Presente o processo administrativo n.º 3/2018, de que é titular Rodream, Lda .. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) Deferir o processo tendo em conta que a proposta revela uma Arquitetura que promove 

um adequado enquadramento com a envolvente urbana; 

b) Notificar a titular do processo do teor da deliberação. 

licenciamento para obras de conservação e restauro - aprovação do projeto de 

Arquitetura e Especialidades - Processo administrativo n. º 81/2018 

Presente o processo administrativo n.º 81/2018, de que é titular a Fábrica da Igreja 

Paroquial da Freguesia de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 
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a) Aprovar o projeto de arquitetura e especialidades e o efetivo licenciamento, devendo a 

condição preconizada no parecer emitido pela DRCALEN constar como condição da licença; 

b) Notificar a titular do processo do teor da deliberação, bem como de que deverá 

requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção nos prazos previstos no 

RJUE. 

Vistorias a edificios devolutos - Dever da conservação 

Foi presente pelo senhor Vereador da Câmara Municipal, Carlos Miguel da Silva Correia 

Tavares Singéis, a Informação Técnica n. º GTF /086/2018, de 23 de novembro de 2018. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, notificar os proprietários dos prédios 

vistoriados para que procedam à execução dos trabalhos nos prazos preconizados e nos 

termos definidos nos relatórios de vistoria anexos à Informação Técnica n. º GTF /086/2018. 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, de 30 de novembro de 2018 

José Gabriel Calixto 
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