
MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL N.º 26/CM/2021 

José Gabriel Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em 

cumprimento ao preceituado nos artigos 40.º, 49.º e 53.º do Anexo 1 à Lei n.º 7512013, de 12 de 

setembro, torna público e a todos faz saber que no próximo dia 30 de junho de 2021, pelas 

10.00 horas, no Salão Nobre dos Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, realizar-se-á 

uma reunião Ordinária desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, com a seguinte: 

ORDEM DE TRABALHOS 

1. Período de Antes da Ordem do Dia 

2. Ordem do Dia: 

2.1. 	 Pedido d_e Apoio n. º 3/VMS/2021 - Sociedade Artistica Reguenguense - Secção de 

Motorismo: Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal 2021; 

2.2. 	 Proposta n.º 100/GP/2021 - Parecer prévio relativo à transferência de localização 

da Farmácia Janes, em São Pedro do Corval; 

2.3. 	 Proposta n.º ·101/GP/2021 - Código de Ética e de Conduta do Municipio de 

Reguengos de Monsaraz; 

2.4. 	 Proposta n.º 102/GP/2021 - Requalificação das Escolas Básicas do 1.º Ciclo e 

Jardins de Infância do concelho de Reguengos de Monsaraz - Requalificação dos 

blocos A, B e C da Escola Básica Manuel Augusto Papança, em Reguengos de 

Monsaraz - Mapa de trabalhos complementares e de trabalhos a menos; 

2.5. 	 Proposta n.º 103/GP/2021 - Concurso público para adjudicação de "Aquisição de 

Apólices de Seguro de Diversos Ramos": Relatório Final - Ratificação de aprovação 

da adjudicação e da minuta de contrato; 

2.6. 	 Proposta n.º 104/GP/2021-Primeira alteração às Normas de Cedência e Utilização 

dos Painéis Publicitários Existentes nas Baias de Proteção a Peões na Cidade de 

Reguengos de Monsaraz; 

2. 7. Proposta n. º 105/GP/2021 - Emissão de parecer nos termos do n. º 1, do artigo 54. º, 

da Lei n. º 91 /95, de 2 de setembro; com a redação da Lei n. º 64/2003, de 23 de 
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agosto - Constituição de compropriedade do prédio rústico denominado "Pia dos 

Milhanos" - Artigo Matricial n. º 183, Secção 003, Freguesia de Monsaraz; 

2.8. Proposta n.º 106/GP/2021 - Ratificação do Despacho n.º 33/GP/2021, de 17 de 

junho de 2021 - Posse administrativa do prédio urbano sito na Rua Dr. José Pires 

Gonçalves, n. º 1 O, em Reguengos de Monsaraz - Estado de Necessidade; 

2.9. Proposta n.º 23/VP/2021 - Programa Municipal Férias Divertidas - Edição 2021; 

2.10. Proposta n. º 24/VP/2021 - Atribuição do Cartão Social do Munícipe; 

2. 11. Administração Urbanística. 

3. Período de Intervenção do Público 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 25 de junho de 2021 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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