
REGUENG®S 61DE MONSARAZ 

EDITAL N. 0 16/CM/2019 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 3 DE ABRIL 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 3 de abril de 2019, a seguir transcritas: 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Justificação de falta  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conhecimento  

que a Senhora Vice-Presidente da Câmara, Élia de Fátima Janes Quintas, não poderia  

comparecer à presente reunião por motivos de saúde.  

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

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. 0 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 20 de março de 2019 e colocou-a à aprovação dos  

membros presentes.  

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

ORDEM DO DIA 

Informação n. º 01/GP/2019 - Relatório anual de execução do Plano de Gestão de Riscos 
de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Reguengos de Monsaraz - Ano de 2018 
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Foi presente a Informação n.º 01/GP/2019, datada de 28 de março de 2019, pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, referente ao relatório anual 

de execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de 
Reguengos de Monsaraz, respeitante ao ano de 2018. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

Centro Cultural Cumeadense - li Ori/Trail Rogaine de Monsaraz 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 12/VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador Carlos 
Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 29 de março de 2019, bem como o despacho 

proferido em 27 de março de 2019 pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, para diverso 

apoio logístico na atividade, li Ori/Trail Rogaine de Monsaraz, realizado no dia 30 de março 
de 2019, em Motrinos, freguesia de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, exarado em 27 de março de 2019, pelo qual foi aprovado 

conceder o apoio logístico necessário e possível, bem como conceder a oferta dos prémios 

da prova, ao Centro Cultural Cumeadense, nos exatos termos e para o fim peticionado. 

Guarda Nacional Republicana - Destacamento Territorial de Reguengos de Monsaraz: 

Cedência do Pavilhão Municipal Arq. 0 Rosado Correia 
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 13/VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 29 de março de 2019, para a cedência deste 

equipamento para realização de atividade tisica pelos elementos do Destacamento, na 

primeira terça-feira de cada mês, no período compreendido entre as 09.30 e as 11.30 horas. 

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

Nacional Republicana - Destacamento Territorial de Reguengos de Monsaraz, nos exatos 
termos e para o fim peticionado. 

Associação de Basquetebol do Alentejo: Cedência do Pavilhão Municipal Arq. º Rosado 
Correia 

Foi presente o Pedido de Apoio n. 0 14/VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 29 de março de 2019, para a cedência deste 
equipamento para realização dos Treinos Estágio de preparação para as Festas do 
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Basquetebol Juvenil em Albufeira, da Seleção Regional de Sub·16 masculinos, a ocorrer  

entre os dias 06 a 09 de abril de 2019.  
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela  

Associação de Basquetebol do Alentejo, nos exatos termos e para o fim peticionado.  

Comissão Social de Santo António do Baldio - Festa de Santo Isidro  
Foi presente o Pedido de Apoio n.º 09/VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge Miguel  

Martins Berjano Nunes, em 25 de março de 2019, para diverso apoio logístico na Festa Anual  

de Santo Isidro, a realizar em Santo António do Baldio, entre os dias 31 de maio e 02 de  

junho de 2019.  
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pela Comissão  

Social de Santo António do Baldio, nos exatos termos e para o fim peticionado.  

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz - Cedência de Auditório Municipal  

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 10/VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge Miguel  

Martins Berjano Nunes, em 25 de março de 2019, para cedência do Auditório Municipal para  

realização do Projeto Asterix, na visualização de um filme, iniciativa esta a realizar no dia  
02 de abril de 2019.  
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pelo  

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, na cedência do Auditório Municipal, nos  

exatos termos e para o fim peticionado.  

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense: Festival Internacional de Percussão do  
Alentejo Central  

Foi presente o Pedido de Apoio n. 0 11/VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge Miguel  
Martins Berjano Nunes, em 25 de março de 2019, para diverso apoio logístico no Festival  

Internacional de Percussão do Alentejo Central, a realizar em Reguengos de Monsaraz, entre  

os dias 20 e 23 de junho de 2019.  

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

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense, nos exatos termos e para o fim peticionado.  
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Casa de Cultura de Corval - 6. 0 festival do Lagostim 

Foi presente o Pedido de Apoio n. 0 12/VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge Miguel 

Martins Berjano Nunes, em 25 de março de 2019, para diverso apoio logístico no 6.° Festival 

do Lagostim, a realizar de 28 a 30 de junho de 2019, no Jardim Público de S. Pedro do 

Corval. 

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

Cultura de Corval, nos exatos termos e para o fim peticionado. 

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense: Cedência de Pavilhão Degebe, Guadiana 

e Álamo 

Foi presente do Pedido de Apoio n.º 13/VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge 

Miguel Martins Berjano Nunes, em 25 de março de 2019, para cedência dos Pavilhões, 

Degebe, Guadiana e Álamo, do Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, 

para diverso apoio logístico na 6. ª edição do Estágio de Orquestra de Sopros e Percussão, 

bem como, no Masterclass de Direção de Orquestra de Sopros do CRAA - Conservatório 

Regional do Alto Alentejo, a realizar em Reguengos de Monsaraz, entre os dias 1 e 5 de julho 

de 2019. 

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

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense, nos exatos termos e para o fim peticionado. 

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense: Biblioteca Municipal 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 14/VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge Miguel 

Martins Berjano Nunes, em 25 de março de 2019, para cedência do Auditório Municipal da 

Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz, bem como, apoio logístico no Masterclass 

de Flauta, a realizar em Reguengos de Monsaraz, nos dias 4 e 5 de maio de 2019. 

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

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense, nos exatos termos e para o fim peticionado. 

Sociedade Harmonia Sanmarquense: festa em Honra do Padroeiro São Marcos 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 15/VJN /2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge Miguel 

Martins Berjano Nunes, em 27 de março de 2019, para diverso apoio logístico na Festa em 
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Honra do Padroeiro São Marcos, a realizar de 24 a 28 de abril de 2019, em São Marcos do  

Campo.  

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

Sociedade Harmonia Sanmarquense, nos exatos termos e para o fim peticionado.  

Agrupamento de Escutei ros 1085 - Reguengos de Monsaraz: Acampamento "Megalithicos,  

um acampamento (pré) histórico"  

Foi presente o Pedido de Apoio n.0 16/VJN/2019, firmado pelo senhor Vereador Jorge Miguel  

Martins Berjano Nunes, em 29 de março de 2019, para cedência do Pavilhão Degebe, do  

Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, bem como, diverso apoio logístico  

no Acampamento "Megalithicos, um acampamento (pré) histórico", a realizar em Reguengos  

de Monsaraz, entre os dias 12 e 14 de abril de 2019.  

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

Agrupamento de Escuteiros 1085 - Reguengos de Monsaraz, nos exatos termos e para o fim  

peticionado.  

Associação Gerações do Telheiro - Almoço de Sócios  

Foi presente o Pedido de Apoio n. 0 17/VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge Miguel  

Martins Berjano Nunes, em 29 de março de 2019, para diverso apoio logístico no Almoço de  

Sócios, a realizar nos dias 4 e 5 de maio de 2019, no Parque de Eventos do Telheiro.  

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

Associação Gerações do Telheiro, nos exatos termos e para o fim peticionado.  

Ratificação do despacho n. º 05/GP/2019, de 27 de março - Adesão à campanha mundial  

''Acedam a Luz Azul", no dia 2 de abril - Dia Mundial da consciencialização do autismo  

Foi presente a Proposta n. 0 34/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara  

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 28 de março de 2019, atinente à ratificação do  

despacho n. º 05/GP/2019, de 27 de março - Adesão à campanha mundial "Acedam a Luz  

Azul", no dia 2 de abril - Dia Mundial da consciencialização do autismo.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar o Despacho n. º  
05/GP/2019, de 27 de março de 2019, prolatado pelo Presidente da Câmara Municipal de  
Reguengos de Monsaraz.  
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Alteração da composição da equipa multidisciplinar responsável pela execução do Plano 

de Gestão dos Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Reguengos de 

Monsaraz 
Foi presente a Proposta n.º 35/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 28 de março de 2019, atinente à alteração da 

composição da equipa multidisciplinar responsável pela execução do Plano de Gestão dos 

Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a integração na atual equipa 

multidisciplinar responsável pela execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 

Infrações Conexas do Município de Reguengos de Monsaraz, para exercer funções até ao final 

do presente mandato autárquico, em substituição de José Alberto Viegas Oliveira, do 
membro Rute Paula Quintas Sereto Murteira, Chefe de Divisão da Unidade Orgânica Gestão 

Financeira e Desenvolvimento Económico. 

Delegação de competências na Comunidade lntermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) 

relativa ao serviço público de transporte de passageiros, através da celebração de 
contrato fnteradministrativo de delegação de competências ao abrigo do RJSPTP (Regime 
Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros), aprovado pela Lei n. º 

52/2015, de 9 de junho 

Foi presente a Proposta n.º 36/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 28 de março de 2019, atinente à delegação de 

competências na Comunidade lntermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) relativa ao serviço 
público de transporte de passageiros, através da celebração de contrato interadministrativo 

de delegação de competências ao abrigo do RJSPTP (Regime Jurídico do Serviço Público de 

Transporte de Passageiros), aprovado pela lei n. º 52/2015, de 9 de junho. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a delegação de competências do Município de Reguengos de Monsaraz na 

Comunidade lntermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) em matéria de serviço público de 

transporte de passageiros e a aprovação da minuta do Acordo de Delegação de 

Competências, com a natureza de contrato interadministrativo, anexa à proposta n. 0 

36/GP/2019, nos termos dos artigos 112.0 
, 115.0 e 122.0 do Anexo 1à lei n.º 75/2013 de 12 

de setembro, na sua atual redação; 
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b) Aprovar, que em cumprimento da demonstração dos requisitos referidos nas alíneas a) a 

e) do n. º 3 do artigo 115. º por remissão do artigo 122. 0 , ambos da Lei n. 0 75/2013 de 12 de 

setembro, e considerando a impossibilidade de serem elaborados os estudos a que se refere 

o aludido artigo, verificada a total ausência de dados, que as partes outorgantes assumam a 

verificação dos requisitos apostos na norma do artigo 115.º, o que será automático com a 

outorga do Acordo de delegação de competências; 

c) Submeter à Assembleia Municipal o pedido de autorização para a celebração do Acordo de 

Delegação de Competências entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Comunidade 

lntermunicipal do Alentejo Central (CIMAC), com a natureza de contrato interadministrativo, 

em matéria de serviço público de transporte de passageiros e a consequente aprovação da 

minuta do Acordo de Delegação de Competências, anexa à proposta n.º 36/GP/2019, nos 

termos e para os efeitos das alíneas b) e m) do n.0 1 do artigo 33.º e da alinea k) do n. 0 1 do 

artigo 25. 0 
, com as necessárias adaptações, todos do Anexo 1 à Lei nº 75/2013 de 12 de 

setembro, na sua atual redação, e n.º 4 do artigo 10.0 da Lei nº 52/2015 de 9 de junho; 

d) A revogação da deliberação tomada na reunião da Câmara Municipal de 16/8/2018 sobre 

a matéria e submeter à Assembleia Municipal a revogação da sua deliberação tomada na 

sessão de 27 /9 /2018 sobre a mesma matéria. 

Voto de pesar pelo faiecimento do Arcebispo Emérito de Évora, Dom Maurílio Jorge 
Quintal de Gouveia 

Foi presente a Proposta n.º 37/GP/2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 28 de março de 2019, atinente ao Voto de pesar 

pelo falecimento do Arcebispo Emérito de Évora, Dom Maurilio Jorge Quintal de Gouveia. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar um profundo voto de pesar pelo falecimento de Dom Maurilio Jorge Quintal de 
Gouveia; 

b) Apresentar as mais sent idas condolências à sua família enlutada e à Arquidiocese de 

Évora. 

Atribuição do Cartão Socia' do Munícipe 
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Foi presente a Proposta n. º 32/VP /2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara  

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 28 de março de 2019, referente à atribuição do  

Cartão Social do Munícipe.  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  

a) Aprovar a atribuição e renovação do Cartão Social do Munícipe aos munícipes constantes  

na Proposta n. º 32/VP /2019, nos exatos termos consignados;  

b) Aprovar o indeferimento do pedido de atribuição do Cartão Social do Munícipe aos  

munícipes constantes da Proposta n. º 32/VP /2019, nos exatos termos consignados.  

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe  

Foi presente a Proposta n. 0 33/VP/2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara  

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 28 de março 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.  

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe  

Foi presente a Proposta n. º 34/VP /2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara  

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 28 de março 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.0 23 .º e do n.0 2 do art.º 24.º, ambos do Regulamento de Atribuição do Cartão Social  

do Municipe, os munícipes referidos na Proposta n. 0 34/VP/2019, titulares do Cartão Social  

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

Atribuição de apoios às associações de natureza social - ano de 2019  

Foi presente a Proposta n.0 35/VP/2019, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara  

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 28 de março de 2019, referente à atribuição de  

apoios às Associações de natureza social, no ano de 2019.  
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos subsídios para o 

ano de 2019 às associações de natureza social nos termos constantes da Proposta n.0 

35/VP/2019. 

Minuta de protocolo de colaboração entre o Municipfo de Reguengos de Monsaraz e a 

Agência Portuguesa do Ambiente, l.P. 
Foi presente a Proposta n.º 09/VMS/2019, firmada pelo Senhor Vereador Carlos Miguel da 

Silva Correia Tavares Singéis, em 28 de março de 2019, referente à minuta de protocolo de 

colaboração entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Agência Portuguesa do 

Ambi1ente, l.P .. 

O Executivo Municipal deliberou por unanimidade: 

a) A adesão do Munidpio de Reguengos de Monsaraz à campanha intitulada "Por um Pais 

com bom ar"; 

b) Aprovar, em harmonia, nomeadamente, do disposto na alinea 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 minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de 

Reguengos de Monsaraz e a Agência Portuguesa do Ambiente, l.P., a qual se encontra anexa 
à Proposta n.º 9/VMS/2019, designando-se para o efeito, a Técnica Superior Sónia Almeida, 

afeta ao Serviço de Higiene e Ambiente, para assegurar o acompanhamento e coordenação 

técnica do Protocolo; 

c) 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.º 1, do artigo 35.º, do Anexo 1à Lei n.º 75/2013 , de 12 

de setembro, que aprovou o Regime Juridico 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. 

Atribuição de apoios às associações de natureza cultural e recreativa - ano de 2019 
Foi presente a Proposta n.º 07/VJN/2019, firmada pelo Senhor Vereador da Câmara 

Municipal, Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, em 25 de março de 2019, referente à 
atribuição de apoios às associações de natureza cultural e recreativa - ano de 2019. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos subsídios para o 

ano de 2019 às associações de natureza cultural e recreativa, nos termos propostos na 

Proposta n.º 7/VJN/2019. 

Cedência de espaço público no Parque de Feiras e Exposições ao Câmara Reguengos 

Clube 

Foi presente a Proposta n.º 08/VJN/2019, firmada pelo Senhor Vereador da Câmara 

Municipal Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, em 25 de março de 2019, referente à 
cedência de espaço público no Parque de Feiras e Exposições ao Câmara Reguengos Clube. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ceder gratuitamente um espaço com a 

área de 700 m2, no Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, durante o mês 

de junho do corrente ano, devidamente identificado na planta em anexo à proposta n.º 

08/VJN/2019, para dinamização pelo Câmara Reguengos Clube com vista à obtenção de 

receitas para esta associação sem fins lucrativos sedeada no concelho de Reguengos de 

Monsaraz. 

Atribuição de lugares para divertimentos: Festas de Santo António 2019 
Foi presente a Proposta n.0 09/VJN/2019, firmada pelo Senhor Vereador da Câmara 

Municipal Jorge Miguel Martins Berjano Nunes, em 25 de março de 2019, referente à 
atribuição de lugares para divertimentos nas Festas de Santo António 2019. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o edital que fixa as normas para atribuição de lugares para divertimentos, para a 

edição de 2019 das Festas de Santo António; 

b) Aprovar a constituição da Comissão de Abertura de Propostas e de Atribuição de Lugares 

para a edição de 2019 das Festas de Santo António, nos seguintes termos: 

1. Presidente: Pedro Manuel Sousa Vaz Carvalho, Chefe de Gabinete; 

li. Primeiro Vogal Efetivo: Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe de Divisão da Unidade  

Orgânica de Administração Geral;  

Ili. Segundo Vogal Efetivo: João Paulo Passinhas Batista, Técnico Superior;  

IV. Primeiro Vogal Suplente: Maria Beatriz Lopes Silva, Coordenadora Técnica;  

V. Segundo Vogal Suplente: Patricia Alexandra Pardal Delicado, Assistente Técnica.  
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Administração Urbanística 

Licenciamento para obras de construção - aprovação do projeto de Arquitetura -

Processo administrativo n. º 8/2019  

Foi presente o processo administrativo n. º 8/2019, de que é titular Dimensãotur, Lda..  
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:  
a) Indeferir o projeto de arquitetura, com os fundamentos constantes da supra referida  
Informação Técnica n.º URB/NV/015/2019, em virtude da proposta apresentada revelar uma  

arquitetura que pelo seu traço, morfologia e materialidades, não promove um  
enquadramento adequado de acordo com o regulamento do plano de ordenamento da  
Albufeira de Alqueva e Pedrogão (POAAP) e com o n.º 4, do artigo 18.º do decreto-lei n.0  

39/2008 de 7 de março;  
b) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação, em sede de audiência de  
interessados, nos termos do artigo 121.ºe 122.º, do CPA.  

licenciamento para obras de ampliação - aprovação do projeto de Arquitetura - Processo  

administrativo n. º 14/2019  
Foi presente o processo administrativo n. º 14/2019, de que é titular Vasco Manuel Paneiro  

Ambrósio.  
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 reconstrução e ampliação - aprovação do projeto de  

Arquitetura - Processo administrativo n. 0 15/2019  

Foi presente o processo administrativo n.º 15/2019, de que é titular Colmeia do Mestre  
Unipessoal, 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.  
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Licenciamento para obras de alterações • aprovação do projeto de Arquitetura 

(alterações) - Processo administrativo n. º 48/2018 
Foi presente o processo administrativo n. º 48/2018, de que é titular Guilherme de Biasi 

Cordeiro. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o projeto de alterações; 

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 demolição - Processo administrativo n. º 17/2019 

Foi presente o processo administrativo n.º 17/2019, de que é titular Casa On Line 

e Venda de Imóveis, Lda.. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o projeto de demolição; 

b) Determinar que no decorrer da intervenção deverão ser acauteladas todas as 

preventivas que garantam a segurança da via pública e das edificações contiguas; 

· Compra 

medidas 

c) Determinar que após a demolição, o terreno deverá ser limpo e mantido regularmente e  

devidamente cercado de forma a garantir a sua salubridade e a segurança do espaço público  

e dos prédios contiguos;  

d) Determinar que quaisquer danos nos prédios contíguos, resultantes da intervenção,  

deverão ser imediatamente reparados;  

e) Determinar que todos os entulhos resultantes deverão ser devidamente acondicionados e  
transportados a local adequado à sua recolha e tratamento;  

f) 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 demolição.  

Paços do Município d Reguengos de Monsaraz, de 05 de abril de 2019 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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