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EDITAL N.º 10/CM/2019 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO  

ORDINÁRIA DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2019  

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 1à 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 20 de fevereiro de 2019, 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. 0 2 do artigo 57.º do Anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 

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

da reunião ordinária ocorrida em 06 de fevereiro de 2019 e colocou-a à aprovação dos 

membros presentes. 

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

ORDEM DO DIA 

Candidatura ao Programa Escolhas 7G - Projeto "Criar Futuro E/G"  

Foi presente a Informação n.º 03/VP/2019, datada de 15 de fevereiro de 2019, emanada do  

Gabinete de Ação Social do Município de Reguengos de Monsaraz, atinente à candidatura ao  

Programa Escolhas 7G - Projeto "Criar Futuro E7G".  

O Executivo Municipal tomou conhecimento.  
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Atlético Sport Clube: Aquisição de Equipamentos 
Foi presente o Pedido de Apoio n. 0 06/VMS/2019, fi rmado pelo Senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 15 de fevereiro de 2019, para despesas 
efetuadas com a aquisição de material desportivo por modalidade até 50% das despesas 

efetuadas por modalidade, num montante máximo de € 2.000 para aquisição de 

equipamentos para as equipas. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pelo Atlético 

Sport Clube para a aquisição de equipamentos para as equipas no valor de € 2.000,00 (dois 

mil euros). 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, não participou na 

discussão e votação, em virtude de exercer cargo nos órgãos sociais do Atlético Sport Clube. 

Sociedade Artística Reguenguense - Cedência de Pavilhão Degebe 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 05/VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge Miguel 

Martins Berjano Nunes, em 14 de fevereiro de 2019, para cedência do Pavilhão Degebe, bem 

como, diverso apoio logístico para a realização do 2.º Festival de Flamenco "li Noite Olé", a 
realizar nos dias 4 e 5 de maio de 2019, em Reguengos de Monsaraz. 

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

Sociedade Artística Reguenguense, nos exatos termos aprovados e para o fim ora 

peticionado. 

Autorização Prévia no âmbito da lei dos compromissos e pagamentos em atraso 

Foi presente a Proposta n.º 16/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 08 de fevereiro de 2019, atinente à autorização 

prévia no âmbito da lei dos compromissos e pagamentos em atraso. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a assunção dos compromissos plurianuais já arrogados e com efeitos produzidos 

no período transcorrido entre a sessão da Assembleia Municipal de 28 de novembro de 2018 
e a agendada para o corrente mês de fevereiro; 
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b) Aprovar a remessa do processo à Assembleia Municipal, nos termos da alinea c) do n.º 1 
do artigo 6.0 da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para autorização da assunção dos 

compromissos plurianuais em apreço. 

Constituição da Comissão Municipal de Toponímia 

Foi presente a Proposta n.º 17/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 11 de fevereiro de 2019, atinente à constituição 

da Comissão Municipal de Toponimia. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, designar os cidadãos Ana Margarida 
Paixão Ferreira, Duarte Nuno Gouveia Galhós e João Manuel Paias Gaspar para integrarem a 

Comissão Municipal de Toponimia. 

Retoma dos Trabalhos de Revisão do Plano Diretor Municipal 

Foi presente a Proposta n.º 18/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 11 de fevereiro de 2019, atinente à Retoma dos 

Trabalhos de Revisão do Plano Diretor Municipal. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a reabertura do procedimento de revisão do Plano Diretor Municipal de 
Reguengos de Monsaraz, fixando-se um prazo de dezoito meses para a conclusão do 
respetivo procedimento; 

b) Determinar à subunidade de Expediente Urbanístico, a instrução do competente processo 
administrativo, com publicação do edital anexo à Proposta n.º 18/GP/2019, para inicio do 
periodo de discussão pública e outros de igual teor nos locais habituais, no Diário da 

República, 2.ª série, conforme se dispõe no artigo 191.º do Decreto-Lei n.º 8012015, de 14 
de maio, no site do Município e Boletim Municipal (cf. n.0 1 e 2 do artigo 56.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro); 

c) Aprovar a minuta do edital a publicitar a abertura de um periodo de participação pública 
à retoma dos trabalhos de revisão do Plano Diretor Municipal. 
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Alteração à Organização dos Serviços do Municipio de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente a Proposta n.º 19/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 13 de fevereiro de 2019, atinente à alteração à 
Organização dos Serviços do Município de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Alterar a deliberação tomada na sessão da Assembleia Municipal de Reguengos de 

Monsaraz de 20 de dezembro de 2012, na parte que se refere à dotação das unidades 

orgânicas flexíveis, fixando-se o número máximo total nos seguintes termos: 

i) 3 (três) unidades orgânicas flexíveis dfrigidas por cargo de direção intermédia de 2.º grau 

(Divisão Municipal); 

ii) 2 (duas) unidades orgânicas flexíveis dirigidas por cargo de direção intermédia de 3. 0 

grau. 

b) Revogar a parte da deliberação tomada na sessão da Assembleia Municipal de Reguengos 

de Monsaraz de 20 de dezembro de 2012 na parte referente à opção de flexibilização; 

c) Manter a deliberação tomada na sessão da Assembleia Municipal de Reguengos de 

Monsaraz de 20 de dezembro de 2012 em tudo o resto, nomeadamente na caraterização das 

unidade orgânicas dirigidas por cargos de direção intermédia de 3. 0 grau (competências e 
atribuições, área de recruamento, perfil de competências, posicionamento remuneratório, 
competências do titular do cargo) e despesas de representação; 

d) Alterar a "Estrutura e Organização dos Serviços do Município de Reguengos de Monsaraz" 

nos termos do documento anexo à Proposta n.º 19/GP/2019;-

e) Que a presente alteração entre em vigor no dia seguinte ao da sua publicação em Diário 

da República, nos termos do n.º 6 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 

outubro. 

Minuta da 5. ªAdenda ao Acordo de Transação a celebrar entre o Município de Reguengos 

de Monsaraz e a Águas do Centro Alentejo, S.A. (atualmente Águas do Vale do Tejo, S.A.) 

Foi presente a Proposta n. º 20/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 13 de feverei ro de 2019, atinente à minuta da 5. ª 
Adenda ao Acordo de Transação a celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a 

Águas do Centro Alentejo, S.A. (atualmente Águas do Vale do Tejo, S.A.). 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a minuta da 5. ª Adenda ao Acordo de Transação a celebrar entre o Município de 

Reguengos de Monsaraz e a Águas do Vale do Tejo, S.A., elaborada ao abrigo das disposições 
conjugadas do n.º 1 do artigo 65.0 da Lei n.0 42/2016, de 28 de dezembro e dos artigos 

1248.º a 1250. 0 do Código Civil, que se encontra anexa à Proposta n.º 20/GP/2019, através 

da qual o Município assume o pagamento da divida em prestações mensais nos termos 

definidos no Plano de Pagamentos constante ao Acordo; 

b) Submeter a minuta da 5. ª Adenda ao Acordo de Transação a celebrar entre o Município de 

Reguengos de Monsaraz e a Águas do Vale do Tejo, S.A., à aprovação da Assembleia 
Municipal de Reguengos de Monsaraz, nos termos do disposto na alínea c) do n. º 1 do artigo 

6.º da Lei n.0 8/2012, de 21 de fevereiro e na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.0 do Anexo 1à 
Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais; 

c) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dr. José 

Gabriel Paixão Calixto, a assinar a sobredita 5. ª Adenda ao Acordo de Transação, em 

harmonia ao preceituado nas alíneas a) e d) do n.º 1, do artigo 35.º do Anexo 1 à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais. 

Declaração de reconhecimento do interesse municipal do projeto de ampliação da 
unidade da " Maporal - Matadouro de Porco de Raça Alentejana, S.A. ", em Reguengos de 

Monsaraz 

Foi presente a Proposta n. º 21 /GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 13 de fevereiro de 2019, atinente à declaração 

de reconhecimento do interesse municipal do projeto de ampliação da unidade da "Maporal 

- Matadouro de Porco de Raça Alentejana, S.A. , em Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor do senhor Presidente da 
Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, e dos senhores Vereadores Élia de Fátima 

Janes Quintas, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis e Jorge Miguel Martins Berjano 

Nunes, e com o voto de abstenção da senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, 

em conformidade com o disposto na alínea ccc), conjugada com a alinea ff) do n.º 1 do 

artigo 33º, do Anexo 1 da Lei n.º 75I2013, de 12 de setembro, reconhecer o interesse 

municipal do projeto de ampliação da unidade da "Maporal - Matadouro de Porco Preto de 
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Raça Alenetejana, S.A. ", em Reguengos de Monsaraz, e remeter o assunto à aprovação da 

Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz. 

Candidatura a financiamento EQ-BEI - PT 2020 (3. ª Fase) 

Foi presente a Proposta n. 0 22/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 13 de fevereiro de 2019, atinente à candidatura a 

financiamento EQ-BEI - PT 2020 (3.ª Fase). 

O Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos a favor do senhor Presidente da 
Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, e dos senhores Vereadores Élia de Fátima 

Janes Quintas, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis e Jorge Miguel Martins Berjano 
Nunes, e com o voto de abstenção da senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates: 

a) Aprovar, nos termos do disposto na alinea ccc) do n. º 1 do artigo 33. 0 do Regime Juridico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e respetivas 

declarações de retificação, a candidatura do projeto de investimento "Regeneração Urbana 
do Largo da República e Envolvente, em Reguengos de Monsaraz" ao financiamento EQ BEI -

PT 2020; 
c) Submeter à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 
25.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n. º 75 /2013 , de 12 de 

setembro, na sua atual redação, o pedido de autorização para que a Câmara Municipal 

contrate o financiamento EQ BEI - PT 2020 supra citado, no montante global máximo de 

70.886,49 ( (setenta mil oitocentos e oitenta e seis euros e quarenta e nove cêntimos), de 

modo a criar condições para acelerar a execução dos investimentos, nos termos do Despacho 
n.º 6200/2018 dos Gabinetes dos Ministros das Finanças e do Planeamento e das 

Infraestruturas, de 15 de junho e do Despacho n.º 6323-A/2018 da Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão, l.P., de 27 de junho (publicados em Diário da República a 26 e 
28 de junho, respetivamente) . 

Tolerância de Ponto - Carnaval 

Foi presente a Proposta n. º 23/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 14 de fevereiro de 2019, referente à concessão 

Página 6 de 12 

b  



REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

de tolerância de ponto aos trabalhadores e colaboradores do Município de Reguengos de 

Monsaraz no dia 5 de março de 2019 (terça-feira de Carnaval). 

o Executivo Municipal deliberou por unanimidade:  

a) Conceder a tolerância de ponto aos trabalhadores e colaboradores deste Município no dia  

5 de março de 2019 (terça-feira de Carnaval);  

b) Determinar aos responsáveis dos respetivos serviços que providenciem no sentido de  

serem asseguradas as tarefas/ funções consideradas indispensáveis.  

Abertura de concurso para cargo de direção intermédia do 2. 0 grau - Chefe da Divisão 

de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico 
Foi presente a Proposta n.º 24/ GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 14 de fevereiro de 2019, atinente à abertura de 

concurso para cargo de di reção intermédia do 2.º grau - Chefe da Divisão de Gestão 

Financeira e Desenvolvimento Económico. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade a provar a abertura de procedimento 

concursal para recrutamento de cargo de direção intermédia do 2º grau - Chefe da Divisão 

de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico. 

Designação de júri para procedimento concursal para cargo de direção intermédia do 

2.0 grau - Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico 

Foi presente a Proposta n.º 24/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 14 de fevereiro de 2019, atinente à designação 

de júri para procedimento concursal para cargo de direção intermédia do 2. º grau - Chefe da 

Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico. 
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) Aprovar o Júri do procedimento para recrutamento do Cargo de Direção Intermédia do 2.º 

Grau - Chefe da Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico nos seguintes 

termos: 

i) Presidente do júri: Maria Rosa Garcia Cavaco, Chefe da Divisão Administrativa e Financeira 

do Município de Portel; 
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ii) Primeiro vogal efetivo: Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe da Divisão de Administração 

Geral do Município de Reguengos de Monsaraz, que substituirá o Presidente do júri nas suas 

faltas e impedimentos; 

iii) Segundo vogal efetivo: Hélder José Páscoa Fernandes, Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira do Município de Vendas Novas; -

iv) Primeiro vogal suplente: Vera Cristina Marques Bailote, Chefe da Divisão Administrativa 

e Financeira do Município de Mourão; 

v) Segundo vogal suplente: Maria D 'Aires Vera Figueira Vilela, Chefe da Divisão de Gestão de 

Recursos do Município de Viana do Alentejo. 

b) Submeter, nos termos do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, a 

presente proposta de composição do júri do procedimento à Assembleia Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, uma vez que o júri do recrutamento deverá ser designado por 

deliberação deste órgão deliberativo. 

Integração na Associaçao Internacional de Cidades Educadoras 

Foi presente a Proposta n.º 16/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 15 de fevereiro de 2019, atinente à Integração 

na Associação Internacional de Cidades Educadoras. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão do Município de 

Reguengos de Monsaraz, à Associação Internacional de Cidades Educadoras, cuja Carta das 

Cidades Educadoras. 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.0 18/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 14 de fevereiro de 2019, referente à atribuição 
do Cartão Social do Munícipe. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a atribuição do Cartão Social do Munícipe aos munícipes constantes na Proposta 
N. 0 18/VP/2019, nos exatos termos consignados; 

b) Aprovar a proposta de indeferimento dos pedidos de atribuição do cartão social, nos 

termos do art.º 14.º do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Munícipe, por falta 
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de cumprimento do requisito da alínea d) do n.º 1 do art.º 5.º, do Regulamento, conforme 

melhor se encontra fundamentado em relatório constante dos processos, elaborado pelo 

Serviço de Ação Social do Município de Reguengos de Monsaraz aos munícipes constantes na 

Proposta N.º 18/VP/2019. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 19/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 14 de fevereiro de 2019, referente à atribuição 

dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe, 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, nos exatos termos consignados. 

Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens - Ano de 2019 

Foi presente a Proposta n.º 20/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 15 de fevereiro de 2019, referente ao Programa 

de Ocupação Municipal Temporária de Jovens para o ano de 2019. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a abertura da edição do ano de 2019 do Programa de Ocupação Municipal 

Temporária de Jovens e proceder à sua divulgação nos termos do edi tal de publicitação do 

procedimento; 

b) Fixar o número máximo de jovens a admitir à edição de 2019 do Programa de Ocupação 

Municipal Temporária de Jovens em 17 (dezassete), distribuído pelas seguintes áreas: 

i) Património e Cultura - 6 jovens; 

ii) Manutenção de equipamentos, de espaços públicos e serviços gerais - 6 jovens; 

iii) Educação e Desporto - 2 jovens; 

iv) Ação Social - 1 jovem; 

v) Sistemas de Informação e Comunicação - 2 jovens. 

c) Fixar o valor da bolsa mensal em 75% do Indexante de Apoios Sociais (IAS) em vigor para o 
ano de 2019; 

d) Que a colocação de jovens na edição de 2019 do Programa ocorra nos meses de março, 

abril, maio, junho, julho e agosto, consoante as necessidades e atividades dos serviços; 
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e) Que a colocação dos jovens tenha uma duração min·ma de um mês e máxima de nove 

meses, devendo o programa decorrer integralmente no ano de 2019; 

f) Que no processo de seleção dos jovens sejam atendidos os critérios constantes do artigo 

9.0 do Regulamento, pela seguinte ordem:  

i) Interesse manifestado por uma determinada área de ocupação;  

ii) Residência no concelho de Reguengos de Monsaraz;  

iii) Idade (prioridade aos jovens de maior idade);  

iv) Grau de qualificação académica e sua adequação ao conteúdo funcional a desenvolver.  

Em caso de empate serão aplicados sucessivamente os seguintes critérios:  

i) Inscrição pela primeira vez no Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens;  

ii) Ordem de inscrição.  

g) Designar para membros do júri de seleção, os seguintes técnicos do Município  

Efetivos:  

Presidente: Cátia Isabel Carvalho Lopes, Técnica Superior (Recursos Humanos);  

Primeiro Vogal Efetivo: Sónia Maria Medinas Canhão Cavaco, Técnica Superior (Investigação  

Social Aplicada), que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e impedimentos;  

Segundo Vogal Efetivo: João Paulo Passinhas Baptista, Técnico Superior (Gestão Autárquica).  

Suplentes  

Primeiro Suplente: José Luís Janeiro de Oliveira Merca, Técnico Superior (Investigação Social  

Aplicada) ;  

Segundo Suplente: Maria Helena da Luz Godinho Charrua, Técnica Superior (Investigação  

Social Aplicada).  

Normas de Participação do Concurso"- Plástico"  

Foi presente Proposta n.º 04/VMS/2019, firmada pelo Senhor Vereador Carlos Miguel da  

Silva Correia Tavares Singéis,, em 14 de fevereiro de 2019, atinente às Normas de  

Participação do Concurso " - Plástico".  

Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as Normas de Participação no  
Concurso " - PLÁSTICOu.  
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Atribuição de apoios às associações de natureza desportiva - Ano de 2019 
Foi presente a Proposta n. 0 05/VMS/2019, firmada pelo Senhor Vereador Carlos Miguel da 

Silva Correia Tavares Singéis, em 15 de fevereiro de 2019, atinente à atribuição de apoios às 

associações de natureza desportiva no ano de 2019. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o pagamento dos subsídios 

atribuídos às associações de natureza desportiva de acordo com o calendário denominado 

"Distribuição dos subsídios desportivos 2019", que se encontra anexo à Proposta n.0 

05/VMS/2019. 

Não participou na discussão e votação, aquando da atribuição do subsidio ao Atlético Sport 

Clube, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em virtude 

de exercer cargo nos órgãos sociais do Atlético Sport Clube. 

Administração Urbanística 

licenciamento para obras de ampliação - aprovação do projeto de Arquitetura - Processo  
administrativo n. º 512019  
Foi presente o processo administrativo n.º 5/2019, de que é titular Solar de São Lucas, Lda.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  
a) Aprovar o projeto de arquitetura;  

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

apresentar os projetos das especialidades, nos prazos previstos no RJUE.  

licenciamento para obras de edificação - aprovação do projeto de Arquitetura - Processo 
administrativo n. º 16/2018 
Foi presente o processo administrativo n. 0 16/2018, de que é titular Wim Eeckout.  
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  
a) Aprovar o projeto de alterações;  

b) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação.  
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Licenciamento para obras de edificação - aprovação do projeto de Arquitetura - Processo  

administrativo n. 0 612019  
Foi presente o processo administrativo n. º 6/2019, de que é titular Maria de Lourdes Morais  

Marcão Batista.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Aprovar o projeto de arquitetura;  

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

apresentar os projetos das especialidades, nos prazos previstos no RJUE.  

Licenciamento para obras de recuperação e ampliação • aprovação dos projetos das  

especialidades - Processo administrativo n. º 57/2018  
Foi presente o processo administrativo n. º 57/2018, de que é titular Maria Caeiro Valadas  

Curvinha Godinho.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento;  

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

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

RJUE.  

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, de 22 de fevereiro de 2019  

~-- t??~-==-.~===-==~
José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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