
REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

EDITAL N. º 48/CM/2019 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 06 DE NOVEMBRO 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 I 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 06 de novembro de 2019, a seguir transcritas: 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Leitura e Aprovação de Ata de 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 I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 

estabeleceu, entre outros, o Regime Jurídico das Autarquias Locais, efetuou a -leitura da 
ata da reunião de 23 de outubro de 2019, tendo a mesma sido aprovada, por unanimidade, 

pelos membros presentes na referida reunião, em ordem do preceituado nos n. ºs 2 e 3 do 

artigo 34. º do Decreto-Lei n. º 4/2015, de 7 de janeiro, que aprovou o novo Código do 

Procedimento Administrativo. 
Não participou na discussão e votação da supra referida ata o Senhor Vereador Jorge 

Miguel Martins Berjano Nunes, em virtude de não ter estado presente, até ao final, na 

reunião a que a mesma se refere. 

ORDEM DO DIA 

Ação de Processo Comum n. º 237/18.6T8RMZ, a correr trâmites no Tribunal Judicial da 

Comarca de Évora, Juízo Central Cível e Criminal de Évora - Juiz 4. Autor: Maria 

Vicência Oliveira Patrício/Réu: Município de Reguengos de Monsaraz 

Foi.presente a Informação n.º 5/JUA-MS/2019, datada de 31 de outubro de 2019, emanada 
da Divisão Jurídica, de Auditoria e de Fiscalização deste Município, atinente à Ação de 
Processo Comum n.º 237/18.6T8RMZ, a correr trâmites no Tribunal Judicial da Comarca de 
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Évora, Juízo Central Cível e Criminal de Évora - Juiz 4. Autor: Maria Vicência Oliveira 

Patrício/Réu: Município de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o valor de€ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos euros), a atribuir à proprietária do prédio rústico denominado "Corno" ou 

"Corro", inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 45, da seção 004, da freguesia de 

Monsaraz e descrito na Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz, sob o 

n. º 2511, da freguesia de Monsaraz (descrito anteriormente sob o n. º 14828, do Livro B-40, 

valor este que englobará não só o valor do prédio, mas também todos as despesas inerentes 

a danos morais, eventuais lucros que a proprietária deixou de ter pela exploração do prédio 

e todos os demais encargos, designadamente, fiscais, que teve que suportar desde a data 

em que ficou privada do uso do prédio. 

TVR- Trial Voz Reguengos de Monsaraz: Encontro Record Viaturas Nissan 4x4 

Foi presente o Pedido de Apoio n. º 31 /VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 30 de outubro de 2019, bem como o despacho 

proferido em 28 de outubro de 2019, pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, para 

diverso apoio logístico na atividade Encontro Record Viaturas Nissan 4 x 4, a realizar entre 
os dias 1 e 3 de novembro de 2019, em Reguengos de Monsaraz. 

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

Presidente da Câmara Municipal, exarado em 28 de outubro d.e 2019, pelo qual foi 

aprovado conceder o apoio logístico solicitado pelo TVR- Trial Voz Reguengos de Monsaraz, 

nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 

Sociedade Artística Reguenguense - Secção de Ginástica e Trampolins: apoio logístico 

para implementação do projeto "Trampolins em Movimento" 

Foi presente o Pedido de Apoio n. º 32/VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 30 de outubro de 2019, para apoio logístico na 

afetação de recursos humanos para implementação do projeto "Tr?mpolins em 

Movimento" e na cedência de transporte para as diversas classes das freguesias rurais se 

deslocarem a Reguengos de Monsaraz para participarem nas atividades. 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio formulado pela 

Sociedade Artistica Reguenguense - Secção de Ginástica e Trampolins, nos exatos termos 

aprovados e para o fim ora peticionado. 

Atlético Sport Clube: cedência do Pavilhão Gimnodesportivo Arquiteto Rosado Correia 

para treinos e jogos durante a época desportiva 2019-2020 

Foi presente o Pedido de Apoio n. º 33/VMS/2019, firmado pelo Senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 30 de outubro de 2019, para cedência do 

Pavilhão Gimnodesportivo Arquiteto Rosado Correia para a realização de treinos às quintas-

feiras, das 18.00 às 19.30 horas e jogos da equipa de Iniciados que participa no Campeonàto 

Distrital de Futsal, durante a época desportiva 2019 /2020, entre os dias 09 de novembro de 

2019 e 30 de junho de 2020. 

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

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

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, não participou na 

sua apreciação, discussão e votação, ausentando-se do Salão Nobre dos Paços do Municipio 

durante o seu decurso, em conformidade com a estatuição legal prevista no artigo 69. º, de 

conformidade com a declaração proferida ao órgão executivo, em estreita obediência ao 

artigo 70. º, ambos do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei nº. 

4/2015, de 7 de janeiro, em virtude de exercer cargo nos órgãos sociais do Atlético Sport 

Clube. 

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense - Cedência do Auditório Municipal 
Foi presente o Pedido de Apoio n. º 40/VJN/2019, firmado pelo Senhor Vereador Jorge Miguel 

Martins Berjano Nunes, em 31 de outubro de 2019, para cedência do Auditório Municipal, 

para realização da audição de Natal dos alunos do CCRA - Conservatório Regional do Alto 

Alentejo, iniciativa esta a realizar no dia 07 de dezembro de 2019. 

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

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

ora peticionado. 
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Ratificação da aprovação da conta final da empreitada de "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 - 1. ª Fase" 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 117 / GP /2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 29 .de outubro de 2019, 

atinente à ratificação da aprovação da conta final da empreitada de "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 - 1. ª 
Fase". 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar a aprovação da 

conta final da empreitada "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 - 1. ª Fase". 

Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para o ano de 2020 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 118/GP/2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 29 de outubro de 2019, 
atinente à Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para o ano de 2020. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a fixação do percentual da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para 

vigorar no ano de 2020 em O, 25/prct., nos termos do artigo 12.º do Decreto - Lei n.º 

123/2009, de 21 de maio e do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro; 

b) Submeter ao órgão deliberativo, enquanto órgão competente para aprovar e fixar as taxas 

do município, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, a proposta de fixação do percentual da TMDP para o ano de 2020 em 
0,25/prct. 

Coordenador Municipal de Proteção Civil - Estatuto remuneratório 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta. n.º 119/GP/2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 29 de outubro de 2019, 

atinente, atinente ao Estatuto Remuneratório de Coordenador Municipal de Proteção Civil. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 
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a) Nos termos do n. º 5 do artigo 14. º- A da Lei n. º 65/2007, de 12 de novembro, na redação 

introduzida pelo Decreto-Lei n. º 44/2019, de 01 de abril, equiparar o estatuto 

remuneratório do Coordenador Municipal da Proteção Civil à remuneração de cargo de 

direção intermédia de 2. º grau (Chefe de Divisão Municipal), um dos cargos dirigentes 

previstos na estrutura orgânica do Município de Reguengos de Monsaraz; 

b) Aprovar, nos termos do n.º 6 do artigo 14.º -A da Lei n.º 65/2017, de 12 de novembro, a 

atribuição de despesas de representação ao titular do cargo de Coordenador Municipal de 

Proteção Civil, no montante fixado para os cargos de direção intermédia do 2. º grau (Chefe 

de Divisão Municipal); 

c) Submeter à Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz, nos termos do n. º 6 do 

artigo 14.º - A da Lei n.º 65/2017, de 12 de novembro, e do artigo 24.º da Lei n.º 49/2012, 

de 29 de agosto, a atribuição de despesas de representação ao titular do cargo de 

Coordenador Municipal de Proteção Civil, no montante fixado para o cargo de direção 

intermédia de 2. º grau (Chefe de Divisão Municipal); 

d) Aprovar que as deliberações que venham a ser tomadas pela Câmara Municipal e pela 

Assembleia Municipal tenham efeitos à data da entrada em vigor do Decreto-Lei n. º 

44/2019, de 1 de abril; ou seja 2 de abril de 2019. 

Ratificação da aprovação da conta final da empreitada de "Regeneração Urbana do 

Centro Histórico de S. Marcos do Campo - Sociedade Harmonia Sanmarque11se" 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 120/GP/2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 30 de outubro de 2019, 

atinente à ratificação da aprovação da conta final da empreitada de "Regeneração Urbana 
do Centro Histórico de S. Marcos do Campo - Sociedade Harmonia Sanmarquense". 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar a aprovação da conta 

final da empreitada "Regeneração Urbana do Centro Histórico de S. Marcos do Campo -

Sociedade Harmonia Sanmarquense". 

Atribuição de dominialidade pública ao caminho rural denominado por "Caminho da 
Fonte", sito em São Marcos do Campo, na União das Freguesias de Campo e Campinho 
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 121/GP/2019, firmada pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 30 de outubro de 2019, 
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atinente ao reconhecimento e atribuição de dominialidade pública ao caminho rural 

denominado por "Caminho da Fonte", sito em São Marcos do Campo, União das Freguesias 

de Campo e Campinho, e concelho de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o reconhecimento e atribuição da dominialidade pública ao caminho rural 

denominado "Caminho da Fonte", situado em São Marcos do Campo, na União das Freguesias 

de Campo e Campinho, com inicio na Rua da Fonte e terminus na Estrada Regional 255, e 

que devido à sua importância ditou neste local a existência desta via rural que tem uma 

extensão de 137m e que consta na Figura 1 da Proposta n.º 121/GP/2019 na cor rosa; 

b) Submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alinea q) do n. º 1 do artigo 25. º e da 

alínea ccc) do n. º 1 do artigo 33. º, ambos do Anexo I da Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro, 

a afetação do referido caminho rural ao uso público. 

Ratificação do Acordo de Parceria celebrado entre o Município de Reguengos de 

Monsaraz e a DECSIS - Sistemas de Informação, ,S.A. 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 122/GP/2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 30 de outubro de 2019, 
atinente à ratificação do Acordo de Parceria celebrado entre o Município de Reguengos de 

Monsaraz e a DECSIS - Sistemas de Informação, S.A .. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade; ratificar o Acordo de Parceria assinado 

de forma digital, em 28 de outubro de 2019, entre o Município de Reguengos de Monsaraz e 

a DECSIS - Sistemas de Informação, S.A., o qual se encontra anexo à Proposta n.º 

122/GP/2019. 

Ratificação da aprovação da conta final da empreitada de "Sementes para a Integração 

- Requalificação de 25 fogos de habitação social sitos no Bairro 25 de abril em S. Pedro 
do Corval" 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 123/GP /2019, firmada pelo Senhor 

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

atinente à ratificação da aprovação da conta final da empreitada "Sementes para a 

Integração - Requalificação de 25 fogos de habitação social sitos no Bairro 25 de abril em S. 

Pedro do Corval". 
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O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar a aprovação da conta 

final da empreitada "Sementes para a Integração - Requalificação de 25 Fogos de Habitação 

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

Minuta de Contrato de Financiamento Reembolsável EQ BEI PT2020 da operação 

"Requalificação de Arruamentos na União de Freguesias de Campo e Campinho" -

AL T20-04-1406-FEDER-000055 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 124/GP/2019, firmada pelo Senhor 

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

atinente à minuta de Contrato de Financiamento Reembolsável EQ BEI PT2020 da operação 

"Requalificação de Arruamentos na União de Freguesias de Campo e Campinho" - ALT20-04-

1406-FEDER-000055. 

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 contra da Senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, 

aprovar a minuta do Contrato de Financiamento Reembolsável para financiamento parcial da 

contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 AL T20-04-1406-FEDER-000055 -

Requalificação de Arruamentos na União de Freguesias de Campo e Campinho, apresentada 

pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, 1. P. e respetivos anexos à mesma, que 

fazem parte integrante da Proposta n.º 124/GP/2019. 

Minuta de Contrato de Financiamento Reembolsável EQ BEI PT2020 da operação 
"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 - 1 ª Fase" - ALT20-04-1406-FEDER-000016 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 125/GP/2019, firmada pelo Senhor 

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

atinente à minuta de Contrato de Financiamento Reembolsável EQ BEI PT2020 da operação 

"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 - 1ª Fase" - ALT20-04-1406-FEDER-000016. c::-____ ......,=====ts~~::....,,.---
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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 contra da Senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, 

aprovar a minuta do Contrato de Financiamento Reembolsável para financiamento parcial da 

contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 ALT20-04-1406-FEDER-000016 - 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 - 1 ª 

Fase, apresentada pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, 1. P. e respetivos anexos 

à mesma, que fazem parte integrante da Proposta n.º 125/GP/2019. 

Minuta de Contrato de Financiamento Reembolsável EQ BEI PT2020 da operação 
"Reguengos de Monsaraz - Cidade Europeia do Vinho 2015/Capital dos Vinhos de 
Portugal" - AL T20-08-2114-FEDER-000078 
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 126/ GP /2019, firmada pelo Senhor 

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

atinente à minuta de Contrato de Financiamento Reembolsável EQ BEI PT2020 da operação 
"Reguengos de Monsaraz - Cidade Europeia do Vinho 2015/Capital dos Vinhos de Portugal" -

ALT20-08-2114-FEDER-000078. 

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 contra da Senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, 

aprovar a minuta do Contrato de Financiamento Reembolsável para financiamento parcial da 

contrapartida nacional da Operação Portugal 2020 ALT20-08-2114-FEDER-000078 - Reguengos 

de Monsaraz - Cidade Europeia do Vinho 2015/Capital dos Vinhos de Portugal, apresentada 

pela Agência para o Desenvolvimento e Coesão, 1. P. e respetivos anexos à mesma, que 

fazem parte integrante da Proposta n.º 126/GP/2019. 

ç ::::: 
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Acionamento da garantia bancária prestada para garantia de 50% do pagamento das 
taxas municipais de urbanização e compensação pelas cedências referentes ao 
loteamento urbano titulado pelo Alvará n. º 1/2016 
Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 127 /GP /2019, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 31 de outubro de 2019, 
atinente ao acionamento da garantia bancária prestada para garantia de 50% do pagamento 
das taxas municipais de urbanização e compensação pelas cedências referentes ao 
loteamento urbano titulado pelo Alvará n. º 1 /2016 
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 
a) Na sequência do e-mail enviado pelo representante da empresa "Construções Janes 
Ramalho, Lda.", Senhor Francisco José Janes Ramalho, protelar o acionamento da garantia 
bancária à primeira solicitação n. º 72006596218, datada de 6 de abril de 2016 e respetivo 
aditamento datado de 21 de fevereiro de 2019, emitidos pela Caixa de Crédito Agrícola 
Mútuo do Alentejo Central, CRL, Cooperativa, pelo valor de € 36.371,59 (trinta e seis mil, 
trezentos e setenta e um euros e cinquenta e nove cêntimos), por incumprimento do 
pagamento equivalente a 50% do valor total referente ao pagamento das taxas municipal de 
urbanização e de compensação pelas cedências referentes ao Loteamento Urbano titulado 
pelo Alvará n. º 1 /2016, referente ao processo de .loteamento n. º 1 /2014, até ao próximo dia 
28 de dezembro de 2019; 
b) Em caso de incumprimento do pagamento do valor das taxas municipais de urbanização e 
de compensação pelas cedências referentes ao Loteamento Urbano titulado pelo Alvará n. º 
1/2016, referente ao processo de loteamento n.º 1/2014, até ao próximo dia 28 de 
dezembro de 2019, acionar a garantia bancária à primeira solicitação n.º 72006596218, 
datada de 6 de abril de 2016 e respetivo aditamento datado de 21 de fevereiro de 2019, 
emitidos pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Alentejo Central, CRL, Cooperativa, pelo 
valor de € 36.371,59 (trinta e seis mil, trezentos e setenta e um euros e cinquenta e nove 
cêntimos), por incumprimento do pagamento equivalente a 50% do valor total referente ao 
pagamento das taxas municipal de urbanização e de compensação pelas cedências 
referentes ao Loteamento Urbano titulado pelo Alvará n. º 1 /2016, referente ao processo de 
loteamento n. º· 1 /2014; 
c) Caso se verifique o pressuposto referido no ponto anterior, determina_r notificação 
imediata da instituição bancária em apreço, sem realização de audiência de interessados, 
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atento a fundamentação antecedente e o disposto nas alíneas c) e e), do n.º 1, artigo 124.º 

do Código do Procedimento Administrativo, para disponibilização do montante do valor de € 

36.371,59 (trinta e seis mil, trezentos e setenta e um euros e cinquenta e nove cêntimos). 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n. º 85/VP /2019, firmada pela Senhora Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátim~ Janes Quintas, em 31 de outubro de 2019, referente à atribuiç.ão 

do Cartão Social do Munícipe. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

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

na Proposta n.º 85/VP/2019; 

b) Indeferir a atribuição do Cartão Social do Munícipe aos munícipes constantes da 

Proposta n. º 85/VP /2019, nos exatos termos consignados. 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 

Foi presente a Proposta n.º 86/VP/2019, firmada pela Senhora.Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 31 de outubro 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. 

Administração Urbanística 

Pedido de informação prévia para obras de reconstrução - Processo administrativo n. º 

2/2019 

Presente o processo administrativo n. º 2/2019, de que é titular Adelaide· Catarina Henriques 

Carinhas. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Deferir o pedido de informação prévia para obras de reconstrução, uma vez que a 

proposta apresentada revela uma linguagem arquitetónica de linhas simples e sóbrias 

respeitando as formas e materiais de construção da região que pelo seu traço, morfologia e 
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materialidades, promove um enquadramento adequado com a envolvente paisagística. 

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

Licenciamento de alterações no decorrer de obra - aprovação do projeto de Alterações 

- Processo administrativo n. º 79/2018 

Presente o processo administrativo n. º 79 /2018, de que é titular LGR Sociedade Uni pessoal, 

Lda .. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o projeto de alterações; 

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

Licenciamento de alterações no decorrer de obra - aprovação do projeto de Alterações -

Processo administrativo n. º 8/2017 

Presente o processo administrativo n. º 8/2017, de que são titulares Gilvana Alves Andreza 

Ferreira e Ricardo Manuel de Almeida Ferreira. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o projeto de alterações; 

b) Notificar os titulares do processo do teor da presente deliberação. 

Licenciamento para obras de alterações - aprovação dos projetos de especialidades -

Processo administrativo n. º 52/2019 
Presente o processo administrativo n. º 52/2019, de que é titular Ramiro António Catronga 

Arriaga. 
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. 
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Licenciamento para obras de alterações e ampliação - aprovação dos projetos de 

especialidades - Processo administrativo n. º 90/2018 
Presente o processo administrativo n. º 90/2018, de que é titular Philippe Fortuné Lucien 

Buffet. 

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. 

Pedido de informação prévia para obras de reconstrução - Processo administrativo n. º 
6/2019 
Presente o processo administrativo n. º 6/2019, de que é titular Renato Gilberto Rodrigues 
Costa. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar o processo, tendo em conta que o mesmo revela uma linguagem arquitetónica 

de linhas simples e sóbrias respeitando as formas e materiais de construção da região que 
pelo seu traço, morfologia e materialidades, promove um enquadramento adequado com a 
envolvente paisagística; 

b) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação. 

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

-
José Gabriel Ca~ixto 
Presidente da Câmara Municipal 
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