
REGUENG@S
DE MONSARAZ 

EDITAL N.º 8/CM/2019 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO  

ORDINÁRIA DO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019  

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

conformidade com o disposto no n.0 1 do artigo 56.º do Anexo 1à Lei n.0 75/2013, de 12 de 

setembro, que estabelece, entre outros, o regime juridico das autarquias locais, publicita 

as deliberações desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz tomadas na sua reunião 

ordinária de 06 de fevereiro de 2019, a seguir transcritas: 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Leitura e Aprovação da Ata da Reuni~o Anterior 

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

preceituado no n.º 2 do artigo 57.0 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 ordinária, ocorrida em 23 de janeiro de 2019 e colocou-a à aprovação dos 

membros presentes. 

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

Não participou na votação da sobredita ata o Senhor Presidente da Câmara Municipal, José 

Gabriel Paixão Calixto, em virtude de não ter estado presente na reunião. 

ORDEM DO DIA 

Queixa-Crime contra desconhecidos 
Foi presente a Informação n.0 01/JUA·MAB/2019, datada de 31 de janei ro de 2019, pelo 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, emanada do Gabinete 

Jurídico e de Auditoria deste Município, atinente a atos de vandalismo nos dois semáforos 

LED 3x100, localizados na Rua de Évora, em Reguengos de Monsaraz (entre os postos de 

abastecimento de combustível). 
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O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) Deduzir a competente queixa-crime contra desconhecidos junto dos serviços do 

Ministério Público do Tribunal da Comarca de Évora - Instância Local de Reguengos de 
Monsaraz; 

b) Deduzir o competente pedido de indemnização civel, no montante de 500 ((quinhentos 

euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, em ordem ao preceituado nos artigos 71.ºe 

seguintes, do Código de Processo Penal, para ressarcimento do Município de Reguengos de 

Monsaraz pelos danos patrimoniais a que os ilícitos criminais assim deram causa; 

c) Arrolar , enquanto testemunhas: 

i) Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, Vereador da Câmara Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, com domicílio profissional no Município de Reguengos de 

Monsaraz, sito à Praça da Liberdade, Apartado 6, 7201-970 Reguengos de Monsaraz; 

ii) David João Assunção Janeiro, colaborador do Município de Reguengos de Monsaraz, com 

domicilio profissional no Município de Reguengos de Monsaraz, sito à Praça da Liberdade, 

Apartado 6, 7201-970 Reguengos de Monsaraz 

iii) Joaquim António Falardo Nunes, Fiscal Municipal, com domicilio profissional no 

Municipio de Reguengos de Monsaraz, sito à Praça da Liberdade, Apartado 6, 7201-970 

Reguengos de Monsaraz 

iv)Tiago Miguel Rosado Medinas, Fiscal Municipal, com domicilio profissional no Município 

de Reguengos de Monsaraz, sito à Praça da Liberdade, Apartado 6, 7201-970 Reguengos de 

Monsaraz. 

Relatório de atividades do Programa " Seniores a Mexer" 2018 

Foi presente a Informação N.º 02/VMS/2019, firmada pelo Senhor Vereador Carlos Miguel da 

Silva Correia Tavares Singéis, em 01 de fevereiro de 2019, referente ao relatório de 

atividades do Programa "Séniores a Mexer" 2018, o qual se encontra anexo à sobredita 

informação. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

CORAL: Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz: Curso de 

Formação de Nadadores Salvadores Profissional 
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Foi presente o Pedido de Apoio n.º 02/VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 01 de fevereiro de 2019, para cedência da 

Piscina Municipal Coberta e exterior para a realização das aulas práticas do Curso de 

Formação de Nadadores Salvadores Profissional, a decorrer de 22 de abril a 04 de junho de 

2019, em Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pela CORAL 
- Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos e para 

o fim peticionado. 

Sociedade Artística Reguenguense - Seção Motorismo: Test Day 

Foi presente o Pedido de Apoio n.0 03/VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 01 de fevereiro de 2019, para diverso apoio 

logístico na atividade Test Day, a decorrer no dia 09 de março de 2019, em Reguengos de 
Monsaraz. 

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

Sociedade Artística Reguenguense - Seção Motorismo, nos exatos termos aprovados e para o 

fim ora peticionado. 

Atlético Sport Clube: Aquisição de Equipamentos - 1.ªs Inscrições 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 04/VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador Carlos 
Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 01 de fevereiro de 2019, para aquisição de 

equipamentos para novos atletas da formação da referida entidade. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pelo Atlético 

Sport Clube para aquisição de equipamentos de 23 novos atletas no valor total de € 941 ,85 

(novecentos e quarenta e um euros e oitenta e cinco cêntimos). 

Não participou na votação o Senhor Presidente da Câmara, José Gabriel Paixão Calixto, 

em virtude de integrar os órgãos sociais da referida associação. 

Atlético Sport Clube: Aquisição de Equipamento Informático 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 05/VMS/2019, firmado pelo senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 01 de fevereiro de 2019, para aquisição de 
equipamento informático para a referida entidade. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pelo Atlético 

Sport Clube para a aquisição de equipamento informático no valor total de € 322,26 
(trezentos e vinte e dois euros e vinte e seis cêntimos). 
Não partjcipou na votação o Senhor Presidente da Câmara, José Gabriel Paixão Calixto, 

em virtude de integrar os órgãos sociais da referida associação. 

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense - Cedência de Auditório Municipal 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 04/VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge Miguel 
Martins Berjano Nunes, em 30 de janeiro de 2019, para cedência do Auditório Municipal para 
a realização do Concerto de Aniversário da referida Coletividade, a realizar no dia 09 de 
fevereiro de 2019, em Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela 
Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense, nos exatos termos e para o fim peticionado. 

Despacho de aprovação da alteração n. º 1 ao Plano Plurianual de Investimentos e da 

alteração n. 0 1 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz relativo ao 

corrente ano económico-financeiro de 2019 
Foi presente o Despacho n. º 1 /GP/CPA/2019, firmado pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 31 de janeiro de 2019, referente à aprovação da 
alteração n. 0 1 ao Plano Plurianual de Investimentos e a alteração n. º 1 ao Orçamento do 

Município de Reguengos de Monsaraz, relativo ao corrente ano económico-financeiro de 
2019. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento do Despacho do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal. 

Revogação do direito de superfície constituído a favor da Associação de Reformados, 

Pensionistas e Idosos de Perolivas sobre o terreno para construção, sito à Rua dos 
Lavadouros, em Perolivas 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 09/GP/2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 31 de janeiro de 2019, 
atinente à revogação do direito de superfície constituído a favor da Associação de 
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Reformados, Pensionistas e Idosos de Perolivas sobre o terreno para construção, sito à Rua  

dos Lavadouros, em Perolivas.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Em harmonia do disposto na alínea g), do n. 0 1, do artigo 33. 0 do Anexo 1 à Lei n.º  
75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais, revogar  

o direito de superfície constituído através da escritura pública lavrada no dia 21 de 

novembro de 2012, no Cartório Privativo do Municipio de Reguengos de Monsaraz, a fls. 92e 

93, do Livro de Escrituras Diversas n. 0 51, a favor da Associação de Reformados, Pensionistas 

e Idosos de Perolivas, sobre o prédio urbano sito na Rua dos Lavadouros, n. º 1, em Perolivas, 

composto de terreno para construção com a área de 1.607 m2, sito à Rua dos Lavadouros, 

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 6330, freguesia de Reguengos de Monsaraz, e 
descrito na Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz sob o n.0 5511 , com 

a consequente reversão do mesmo para o Município de Reguengos de Monsaraz e devolução 

do montante de ( 1,00 (um euro); 

b) Revogar a deliberação da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz aprovada na sua 

reunião ordinária realizada em 30 de maio de 2012, que recaiu sobre a Proposta n.º 
63/GP/2012, de 28 de maio de 2012; 

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

Gabriel Paixão Calixto, a assinar a escritura de distrate do direito de superfície que titule a 

reversão do prédio para o Municipio, em harmonia ao preceituado nas alíneas a) e b) 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. 

Revogação do protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Reguengos de 

Monsaraz e a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Perolivas, em 9 de 

julho de 2019 e aprovação de nova minuta de protocolo de colaboração 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 10/GP/2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 31 de janeiro de 2019, 

atinente à revogação do protocolo de colaboração celebrado entre o Municipio de Reguengos 

de Monsaraz e a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Perolivas, em 9 de julho 

de 2019 e aprovação de nova minuta de protocolo de colaboração. 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 
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a) Revogar o Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Reguengos de 

Monsaraz e a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Perolivas, em 09 de julho 

de 2018; 

b) Aprovar, em harmonia, nomeadamente, do disposto na alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º 

do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, a nova minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município 

de Reguengos de Monsaraz e a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Perolivas, 

a qual se encontra anexa à Proposta N.º 10/GP/2019; 

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

Gabriel Paixão Calixto, a assinar o Protocolo de Colaboração, em harmonia ao preceituado 

nas alineas a) e b) do n. º 1, do artigo 35.º, do Anexo 1à Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro, 

que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais. 

Ratificação da parceria com o Centro de História da Arte e Investigação, da Universidade 

de Évora, no âmbito do projeto "OtcPAA - Oficina de Transferência de Conhecimento do 

Património de Arquitetura do Alentejo" 

Foi presente a Proposta n.º 11/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 31 de janeiro de 2019, atinente à ratificação da 

parceria com o Centro de História da Arte e 1nvestigação, da Universidade de Évora, no 

âmbito do projeto "OtcPAA - Oficina de Transferência de Conhecimento do Património de 

Arquitetura do Alentejo". 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar e confirmar a declaração de 

parceria do Município de Reguengos de Monsaraz, datada de 29 de janeiro de 2019, com o 

Centro de História da Arte e Investigação Artistica - CHAIA, da Universidade de Évora, no 

âmbito do projeto com o título "OtcPAA - Oficina de transferência de conhecimento do 

Património de Arquitetura do Alentejo" . 

Adesão do Município de Reguengos de Monsaraz à Câmara de Comércio e Indústria Luso -
Chinesa 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 12/GP/2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 31 de janeiro de 2019, 
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atinente à adesão do Município de Reguengos de Monsaraz à Câmara de Comércio e Indústria  

Luso - Chinesa.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Aprovar a submissão à Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz do pedido de  

autorização de adesão desta Edilidade à Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, bem  

como a aceitação, integral e sem reservas, dos seus Estatutos, que se encontram anexos à  
Proposta N.º 12/GP/2019;  

b) Aprovar a realização da despesa inerente à assunção do encargo com a quota anual, após  

a adesão à Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa;  

c) Dar cumprimento ao disposto no artigo 56.0 
, n.º 2, da Lei n.º 5012012, de 31 de agosto.  

Minuta do protocolo de colaboração entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a 

Câmara de Comércio e Indústria Luso - Chinesa 

Foi presente a Proposta n.º 13/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Cãmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 31 de janeiro de 2019, atinente à minuta do 

protocolo de colaboração entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Câmara de 

Comércio e Indústria Luso - Chinesa. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar, em harmonia, nomeadamente, do disposto na alínea ff), do n.º 1, do artigo 33.º 

do Anexo 1 à Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime Juridico das 

Autarquias Locais, a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de 

Reguengos de Monsaraz e a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, a qual se 

encontra anexa à Proposta N.º 13/GP/2019; 

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

Gabriel Paixão Calixto, a assinar o sobredito Protocolo de Colaboração, em harmonia ao 

preceituado nas alíneas a) e b) do n. 0 1, do artigo 35.0 
, do Anexo 1à Lei n. 0 75/2013, de 12 

de setembro, que aprovou o Regime Jurídico das Autarquias Locais, substituindo-o, nas suas 

faltas e impedimentos, a Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, 

Dr.ª Élia de Fátima Janes Quintas. 
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Concurso público da empreitada de "Regeneração Urbana do Largo da República e 
Envolventes, em Reguengos de Monsaraz": Relatório final - adjudicação e minuta de 

contrato 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 14/GP/2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 01 de fevereiro de 2019, 

atinente ao concurso público da empreitada de "Regeneração Urbana do Largo da República 

e Envolventes, em Reguengos de Monsaraz": Relatório final - adjudicação e minuta de 

contrato. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Acolher o teor integral do Relatório Final do Concurso Público em apreço; 

b) Adjudicar à empresa "Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Lda. " a empreitada de 

"Regeneração Urbana do Largo da República e Envolventes, em Reguengos de Monsaraz", 

pelo valor de € 445.826,82 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis 

euros e oitenta e dois cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor à data da respetiva 

liquidação e com o prazo de execução de 300 dias; 

c) Aprovar a minuta do contrato escrito a celebrar entre este Município e a empresa "Manuel 

Pedro de Sousa & Filhos, Lda." atinente à supramencionada empreitada. 

Abertura de conta bancária 

Foi presente a Proposta n. º 15/GP /2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 01 de fevereiro de 2019. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Autorizar a abertura de uma conta bancária na Caixa Geral de Depósitos para efeitos do 

n.º 1 do Artigo 6. º da Decreto-Lei n. º 512019, de 14 de janeiro;  

b) Que a conta bancária seja movimentada simultaneamente pela Tesoureira, ou por quem a  

substitua e pelo Presidente da Câmara Municipal ou por outro membro do órgão executivo  
em quem ele delegue.  

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 11 /VP /2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 31 de janeiro de 2019, referente à atribuição 
do Cartão Social do Munícipe. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  
a) Aprovar a atribuição do Cartão Social do Munícipe aos munícipes constantes na Proposta  

N. 0 11 /VP /2019, nos exatos termos consignados; 

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

termos do art. º 14.0 do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Munícipe, por falta 

de cumprimento do requisito na alinea 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 11/VP/ 2019. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Municipe 
Foi presente a Proposta n.º 12/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 31 de janeiro 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, provar a atribuição dos apoios previstos 

aos munícipes titulares do Cartão Social do Munícipe, nos exatos termos consignados. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 13/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 31 de janeiro de 2019, referente à atribuição 
dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe, no que respeita à bolsa de ocupação 

temporária de tempos livres. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, integrar, nos termos do disposto do n. º 

1, do art.º 23.º, e do n.º 2, do art.º 24.º, do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do 

Munícipe, os munícipes referidos na Proposta n.º 13/VP/2019, titulares do Cartão Social do 

Munícipe, na medida Ocupação Temporária de Tempos Livres, nos exatos termos 
consignados. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munf cipe 

Foi presente a Proposta n. º 14/VP/2019, firmada pela Senhora Vice·Presidente da Câmara 
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 31 de janeiro de 2019, referente à atribuição 
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dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe, no que respeita ao apoio de mão-de-obra 

em pequenos serviços e/ou reparações na residência permanente, na área da habitação. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir, nos termos do disposto na 

alínea e), do n.º 1, do art.º 9.º, do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Munícipe, 

o valor de { 988,00 (novecentos e oitenta e oito euros), para os materiais para as obras a 

realizar na habitação do beneficiário do Cartão Social do Munícipe, Francisco Estevam 

Marques. 

Fatores de Ponderação Específicos - Critérios de Apoio ao Associativismo Social - Ano 

Foi presente a Proposta n. 0 15/ VP /2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 01 de fevereiro de 2019, referente aos fatores 

de ponderação específicos - critérios de apoio ao associativismo social - Ano 2019. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, nos termos do artigo 30.º do 

Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município de Reguengos de Monsaraz, outrossim 

da alinea u) do n. º 1 do artigo 33.º da Lei n. º 7512013, de 12 de setembro, os critérios de 

apoio ao associativismo social. 

Candidatura - Aviso POSEUR 12-2018-18 - Investimentos nos Sistemas em Baixa com vista 

ao Controlo e Redução de Perdas nos Sistemas de Distribuição e Adução de Água 

Foi presente a Proposta n.º 03/VMS/2019, firmada pelo Senhor Vereador Carlos Miguel da 

Silva Correia Tavares Singéis, em 01 de fevereiro de 2019, atinente à candidatura - Aviso 

POSEUR 12-2018-18 - Investimentos nos Sistemas em Baixa com vista ao Controlo e Redução 

de Perdas nos Sistemas de Distribuição e Adução de Água. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a participação do Município de Reguengos de Monsaraz numa candidatura 

conjunta liderada pela Comunidade lntermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) ao Aviso 

POSEUR 12-2018-18 • Investimentos nos Sistemas em Baixa com vista ao Controlo e Redução 

de Perdas nos Sistemas de Distribuição e Adução de Água; 

b) Aprovar, no âmbito da candidatura conjunta liderada pela Comunidade lntermunicipal do 

Alentejo Central (CIMAC) ao Aviso POSEUR 12-2018-18, a candidatura do projeto "Controlo 

Ativo de Perdas do Sistema de Distribuição de Água - Reguengos de Monsaraz" , integrado na 
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GOP 2 3 2010/230317-2, com a classificação orçamental 0102, o qual assenta em três 

componentes distintas: 

i) Componente A - Projeto da Rede de Abastecimento de Água pertencente à candidatura 
melhoria da mobilidade urbana e segurança Rodoviária no concelho de Reguengos de 

Monsaraz - requalificação e modernização das vias pedonais na cidade de Reguengos de 

Monsaraz (componente não elegível da anterior candidatura); 

ii) Componente B - Proj eto " Requalificação da Rede de Abastecimento de Água em 

Reguengos de Monsaraz: Rua do Covalinho (Sul)"; e, 

iii) Componente C Projeto " Zonas de Medição e Controlo (ZMC) das Redes de 
Abastecimento de Água do Concelho de Reguengos de Monsaraz". 

c) Aprovar o orçamento global relativo ao projeto " Controlo Ativo de Perdas do Sistema de 

Distribuição de Água - Reguengos de Monsaraz", a candidatar ao Aviso POSEUR 12-2018-18 -

Investimentos nos Sistemas em Baixa com vista ao Controlo e Redução de Perdas nos 

Sistemas de Distribuição e Adução de Água, no valor de € 285.174, 70 (sem iva), conforme 
descriminado na tabela 1, anexa à Proposta N.º 3/VMS/2019. 

Administração Urbanística 

Licenciamento para obras de edificação de pavilhão agrícola e estábulos - aprovação do  

projeto de Arquitetura e Especialidades - Processo administrativo n. º 91/2018  

Foi presente o processo administrativo n. º 9112018, de que é titular Henrique José Viei ra  
Ferra.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Aprovar o projeto de arquitetura e especialidades e efetivo licenciamento;  

b) Notificar o titular do processo do teor da deliberação, bem corno de que deverá requerer  
a emissão do alvará de licença de obras de construção.  

Licenciamento para obras de edificação de apofo agrícola - aprovação do projeto de  

Arquitetura e Especialidades - Processo administrativo n. 0 92/2018  

Foi presente o processo administrativo n. 0 92/2018, de que é titular Genoveva Gertrudes  
Moreira Gomes Saraiva.  
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  
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a) Aprovar o projeto de arquitetura e especialidades e efetivo licenciamento;  

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.  

Licenciamento para obras de reabilitação - aprovação do projeto de Arquitetura -
Processo administrativo n.º 72/2018  

Foi presente o processo administrativo n. 0 72/ 2018, de que é titular José António Rocha  

Cabrita.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Aprovar o projeto de arquitetura;  

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

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

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, de 08 de fevereiro de 2019  

José Gabriel Calixto  

Presidente da Câmara Municipal  
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