
REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

EDITAL N. 0 23/CM/2021 

PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 2 DE JUNHO DE 2021 

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

em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 56.º do Anexo 1 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 2 de junho de 2021, a seguir transcritas: 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

Justificação de falta 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta de que a 


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


comparecer à.presente reunião por motivos académicos. 


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


Leitura e Aprovação da Ata de Reunião Anterior 

A ata da reunião ordinária da Câmara Municipal ocorrida em 5 de maio de 2021 foi 

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 412015, de 7 de janeiro, que 

aprovou o novo Código do Procedimento Administrativo. 

Não participou na discussão e votação da referida ata o Senhor Vereador da Câmara 

Municipal Carlos Migúel da Silva Correia Tavares Singéis, em virtude de não ter estado 

presente na reunião a que a mesma se refere. 
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ORDEM DO DIA 

Hasta pública para alienação de equídeos 

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

com a deliberação tomada na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 19 de 

maio de 2021, deu conta das condições a que estava sujeita a presente hasta pública para 

alienação dos seguintes equídeos: 

i) Lote 1 - um cavalo de raça indeterminada, com 5 anos de idade, de pelagem castanha; 

ii) Lote 2 - um muar de raça indeterminada, com 8 anos de idade, de pelagem castanha. 

Nestes termos, e de acordo com o edital de publicitação do procedimento, iniciou-se a 

hasta pública, tendo-se verificado a presença de um único interessado para o Lote 1 e a 

inexistência de interessados para o Lote 2. 

Realizada a hasta pública, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, alienar o 

Lote 1 (um cavalo de raça indeterminada, com 5 anos de idade, de pelagem castanha), ao 

concorrente Carlos Manuel Bico Dorropio, pelo valor de € 400 (quatrocentos euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, representado no ato pela sua procuradora Laura de 

Fátima Lagareiro Mendes Dorropio. 

Hasta pública para atribuição de dois espaços em conjunto para venda de café, 

bebidas, comida rápida, gelados, revistas, jornais e artigos de praia,. na Praia Fluvial de 

Monsaraz, para a época balnear de 2021 

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

com a deliberação tomada na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 19 de 

maio de 2021, deu conta das condições a que estava sujeita a presente hasta pública para 

atribuição dois espaços em conjunto para venda de café, bebidas, comida rápida, gelados, 

revistas, jornais e artigos de praia, na Praia Fluvial de Monsaraz, para a época balnear de 

2021. 

Nestes termos, e de acordo com o edital de publicitação do procedimento, iniciou-se a 

. hasta pública, tendo-se verificado a presença dos seguintes concorrentes: Paulo César 

Leitão; Arena dos Sabores, Lda.; Hugo Miguel Vendinha Torres; Tiago Kalisvaart, 

Uni pessoal, Lda.; Trevo Heroico, Lda.; Padrão Alentejano, Lda.. 
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Realizada a hasta pública, o ~xecutivo Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir a 

exploração de dois espaços em conjunto para venda de café, bebidas, comida rápida, 

gelados, revistas, jornais e artigos de praia, na Praia Fluvial de Monsaraz, para a época 

balnear de 2021 ao concorrente que ofereceu o lance mais elevado, Padrão Alentejano, 

Lda., pelo valor de € 4.100 (quatro mil e cem euros), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor. 

Hasta pública para concessão do direito à ocupação das lojas n. ºs 22, 26 e 27 do 

Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz 

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

com a deliberação tomada na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 19 de 

maio de 2021, ·deu conta das condições a que estava sujeita a presente hasta pública para 

concessão do direito à ocupação das lojas n. ºs 22, 26 e 27 do Mercado Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, cujas normas se encontram anexas à Proposta n. º 7 /VMS/2021, e 

conforme edital de publicitação das mesmas. 

Verificou-se a· manifestação de interesse na atribuição do direito de ocupação da loja n. º 

22 pelo Senhor Reinaldo Cardoso da Rosa, que não se encontrava presente na reunião. Nos 

termos das normas da hasta pública, e havendo apenas um interessado na atribuição do 

direito de ocupação, o Executivo Municipal deliberou,· por.unanimidade, atribuir o direito 

de ocupação ·da loja n. º 22 ao Senhor Reinaldo Cardoso da Rosa pela taxa minima de 

ocupação de€ 538;50 (quinhentos e trinta e oito euros e cinquenta cêntimos), acrescida de 

IVA à taxa legal em vigor. 

Associação Humanitária - Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz 

Requalificação do Edifício da AHBVRM 

Foi presente o Pedido de ,Apoio n. º 1/VP12021, firmado pela Senhora Vice-Presidente, Élia 

de Fátima Janes Quintas, em 28 de maio de 2021, atinente ao pedido de apoio formulado 

pela Associaç~o Humanitária - Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, no âmbito 

do Programa de Apoio a Infraestruturas, para requalificação do Edifício da AHBVRM. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar, tendo em consideração o 

expresso no referido Programa de Apoio a Infraestruturas, a atribuição do valor de 50% do 
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custo total da obra, no montante de€ 29.895,50 (vinte e nove mil, oitocentos e noventa e 

cinco euros e cinquenta cêntimos). 

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

apreciação, discussão e votação 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 da referida associação. 

Grupo Desportivo BTT Piranhas do Alqueva - Monsaraz Natur Trail 20_21 

Foi presente o Pedido de Apoio n. º 1 /VMS/2021, firmado pelo Senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis em 20 de maio de 2021, bem como o Despacho do 

Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto proferido em 20 de 

maio de 2021, atinente ao pedido de apoio formulado pelo Grupo Desportivo BTI Piranhas 

do Alqueva, no âmbito do Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, para diverso 

apoio logístico na atividade "Monsaraz Natur Trail 2021 ", realizada nos dias 22 e 23 de 

maio de 2021 em Monsaraz. 

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

Presidente da Câmara Municipal, exarado em 20 de maio de 2021, pelo qual foi aprovado 

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

da prova, ao Grupo Desportivo BTI Piranhas do Alqueva, nos exatos termos aprovados e 

para o fim ora peticionado. 

Sociedade Artística Reguenguense - Secção de Ginástica e Trampolins - XXX Regtramp 

Foi presente o Pedido de Apoio n. º 2/VMS/2021, firmado pelo Senhor Vereador Carlos 

Miguel da Silva Correia Tavares Singéis em 27 de maio de 2021, atinente ao pedido de 

apoio formulado pela Sociedade Artística Reguenguense - Secção Ginástica e Trampolins, 

para cedência do Pavilhão Gimnodesportivo Arquiteto Rosado Correia para dias 11, 12 e 13 

de junho de 2021, para realização da XXX Regtramp e de diverso apoio logístico. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Pavilhão 

Gimnodesportivo Arquiteto Rosado Correia, para dias 11, 12 e 13 de junho de 2021, à 

Sociedade Artística Reguenguense - Secção Ginástica e Trampolins para a realização da XXX 
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Regtramp, bem como diverso apoio logístico, nos exatos termos aprovados para o fim 


peticionado. 


Associação de Solidariedade Social de São Marcos do Campo - Transporte de cadeiras 


Foi presente o Pedido de Apoio n.º 5/VJN/2021, firmado pelo Senhor Vereador Jorge 


Miguel Martins Berjano Nunes, em 28 de maio de 2021, atinente ao pedido de apoiO 


formulado pela Associação de Solidariedade Social de São Marcos do Campo, para o 


transporte de 25 cadeiras, a recolher em Lisboa, e a serem depois entregues nas 


instalações da Associação de Solidariedade Social de São Marcos do Campo, em data a 


definir. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a o apoio para a cedência do 


transporte de .25 cadeiras, a recolher em Lisboa e a serem depois entregues nas instalações 


da Associação de Solidariedade Social de São Marcos do Canipo, em data a definir. 


Concurso público da empreitada de "Construção de Estrutura Residencial para Idosos, 


Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário - Monsaraz": Extinção 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 83/GP/2021, firmada pelo Senhor 


Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto em 25 de maio de 2021, 


atinente à extinção do concurso público da empreitada de "Construção de Estrutura 


Residencial para Idosos, Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário - Monsaraz". 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Acolher o teor integral do Relatório Final .do Concurso Público em -apreço; e, 


b) Determinár, nos termos da alínea b) do n. º 1 do artigo 79. º do Código dos Contratos 


Públicos, que o presente procedimento concursal seja extinto. 


Concurso público da empreitada de "Construção de Estrutura Residencial para Idosos, 


Centro de Dia e Serviço de Apoio Domiciliário - Perolivas": Relatório Final 

. Adjudicação e minuta de contrato 

Foi presente. o conteúdo integral da Proposta n. º 84/GP /2021, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto em 25 de maio de 2021, 

atinente à adjudicação e minuta de contrato do concurso público da empreitada de 
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"Construção de Estrutura Residencial para Idosos, Centro de Dia e Serviço de Apoio 


Domiciliário - Perolivas". 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


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


b) Adjudicar à empresa "Construções Fernando Manuel Fernandes Lourenço, Unipessoal, 


Lda.", a empreitada de "Construção de Estrutura Residencial para Idosos, Centro de Dia e 


Serviço de Apoio Domiciliário - Perolivas", pelo valor de€ 815.089,00 (oitocentos e quinze 


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


liquidação e com o prazo de execução de 540 dias; e, 


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


"Construções Fernando Manuel Fernandes Lourenço, Unipessoal, Lda." atinente à 


supramencionada empreitada. 


Normas de cedência e utilização dos painéis publicitários existentes nas baias de 


proteção a peões na cidade de Reguengos de Monsaraz 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 85/GP/2021, firmada pelo Senhor 


Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto em 28 de maio de 2021, 


atinente às normas de cedência e utilização dos painéis publicitários existentes nas baías 


de proteção a peões na cidade de Reguengos de Monsaraz. 


O Executivo Municipal deliberou, por unànimidade, aprovar as Normas de Cedência e 


Utilização dos Painéis Publicitários existentes nas Baias de Proteção a Peões na cidade de 


Reguengos de Monsaraz, que se encontram anexas à Proposta n.º 85/GP/2021 e se dão aqui 


por integralmente reproduzidas para todos os devidos e legais efeitos. 


Moção a favor da instalação de uma segunda equipa de intervenção permanente (EIP) 


na Associação Humanitária - Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 86/GP /2021, firmada pelo Senhor 


Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto em 28 de maio de 2021, 


atinente à Moção a favor da instalação de uma segunda equipa de inter-Venção permanente 


(EIP) na Associação Humanitária - Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 
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a) Alterar o titulo da proposta para "Instalação de uma segunda Equipa de 

Intervenção Permanente (EIP) na Associação Humanitária - Bombeiros Voluntários de 

Reguengos de Monsaraz", uma vez não ter sido considerado adequado a proposta 

revestir a natureza de uma Moção; 

b) Aprovar a instalação de uma segunda Equipa de Intervenção Permanente (EIP) na 

Associação Humanitária - Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz, e, em 

consonância, manifestar expressamente o interesse na constituição de uma segunda 

Equipa de Intervenção Permanente (EIP) e na celebração do Protocolo referido no 

artigo 7. º-A da Portaria n. º 1358/2007, de 15 de outubro, na sua redação atual; e, 

c) Determinar a notificação da deliberação à Liga dos Bombeiros Portugueses, à 

Autoridade Nacional de Proteção Civil e à Associação Humanitária - Bombeiros 

Voluntários de Reguengos de Monsaraz. 

Estratégia Local de Habitação de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n. º 87/GP /2021, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto em 28 de maio de 2021, 

atinente à Estratégia Local de Habitação de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a· Estratégia Local de Habitação de Reguengos de Monsaraz, a qual se encontra 

anexa à Proposta n.º 87/GP/2021 e se dá aqui por integralmente reproduzida para todos os 

devidos e legais efeitos; 

b) Submeter, em ordem ao preceituado no artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 37/2018, de 4 de 

junho, a Estratégia Local de Habitação de ·Reguengos de Monsaraz à aprovação da 

Assembleia Municipal. 

Atribuição do nome José Rondão ao Centro de Treino e Ginástica de Trampolins de 

Reguengos de Monsaraz 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 88/GP/2021, firmada pelo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto em 28 de maio de 2021, 

atinente à atribuição do nome José Rondão ao Centro de Treino e Ginástica de Trampolins 

de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 
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a) Aprovar a atribuição do nome José Rondão ao Centro de Treino de Ginástica de 


Trampolins de Reguengos de Monsaraz; e, 


b) Determinar a notificação da presente deliberação à Sociedade Artística Reguenguense. 


Pagamento em prestações solicitado pela sociedade comercial Convivius, Lda., 


referente ao arrendamento para fins não habitacionais do imóvel sito na Rua Dr. 


António Vaz Natário, em Reguengos de Monsaraz (antigos Lavadouros Públicos) 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 89/GP/2021, firmada pelo Senhor 


Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto em 28 de maio de 2021, 


atinente ao pagamento em prestações solicitado pela sociedade comercial Convivius, Lda., 


referente ao arrendamento para fins não habitacionais do imóvel sito na Rua Dr. António 


Vaz Natário, em Reguengos de Monsaraz (antigos Lavadouros Públicos). 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, autorizar o pagamento das rendas em 


divida pela sociedade comercial Convivius, Lda. referentes ao arrendamento para fins não 


habitacionais do imóvel sito na Rua Dr. António Vaz Natário, em Reguengos de Monsaraz 


(antigos Lavadouros Públicos), em vinte e quatro prestações mensais e sucessivas, a 


liquidar até ao dia 8 de cada mês, acrescidas dos juros de mora à taxa legal, contados 


sobre o respetivo montante desde o termo do prazo para pagamento voluntário até à data 


do pagamento efetivo de cada uma das prestações. 


Procedimento para arrendamento para fins não habitacionais do imóvel sito na Rua Dr. 


António Vaz Natário, em Reguengos de Monsaraz (antigos Lavadouros Públicos) 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 90/GP/2021, firmada pelo Senhor 


Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto em 28 de maio de 2021, 


atinente ao procedimento para arrendamento para fins não habitacionais do imóvel sito na 


Rua Dr. António Vaz Natário, em Reguengos de Monsaraz (antigos Lavad.ouros Públicos). 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Proceder à abertura de procedimento para a celebração de contrato de arrendamento 


para fins não habitacionais do prédio urbano inscrito na matriz predial ~rbana da freguesia 


de Reguengos de Monsaraz sob o artigo 4916, descrito na Conservatória do Registo Predial 


de Reguengos de Monsaraz sob o n. º 03866/300301, sito na Rua Dr. António Vaz Natário, 
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em Reguengos de Monsaraz, vulgarmente conhecido por edifício dos antigos lavadouros 


públicos, com vista à sua exploração como bar e restaurante. 


b) Aprovar o processo de concurso, que se encontra· anexo à Proposta n.º 90/GP/2021, 


constituído pelo Programa de Concurso e pelo Caderno de Encargos; 


c) Aprovar o Edital de publicitação do concurso, que se encontra anexo à Proposta n. º 


90/GP/2021, e aqui se dá por integralmente reproduzido; 


d) Aprovar o júri do concurso nos seguintes termos: 


Efetivos: 


Presidente: Nelson Fernando Nunes Galvão, Chefe da Divisão de Administração Geral; 


1.º Vogal: Pedro Miguel Saião Palheta, Técnico Superior; 


2. ºVogal: Maria Beatriz Lopes da Silva, Coordenadora Técnica. 


Suplentes: 


1. º Marta de Jesus Rosado Santos, Chefe da Divisão Jurídica, de Auditoria e de 


Fiscalização; 


2. ºMaria Graça Batista Charrua Murteira, Coordenadora Técnica. 


e) Autorizar a exploração do espaço pelo explorador cessante até à data de adjudicação ao 


novo arrendatário, mediante o pagamento de valor correspondente às rendas mensais 


atuais. 


Construção do "Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CRO)" de 

Reguengos de Monsaraz" - Projeto Técnico de Execução 

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

conteúdo integral da Proposta n. º 20/VP/2021, firmada pela Senhora Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 25 de maio de 2021 , atinente ao 

projeto técnico de execução da construção do "Centro de Recolha Oficial de Animais de 

Companhia (CRO) de Reguengos de Monsaraz". 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o projeto técnico de execução 

do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia (CRO) de Reguengos de Monsaraz. 

Atividades de Animação de Apoio à Familia - Ano letivo 202112022 

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

conteúdo integral da Proposta n. º 21 /VP/2021, firmada pela Senhora Vice-Presidente da 
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Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 26 de maio de 2021, atinente às 

Atividades de Animação de Apoio à Família - Ano letivo 2021 /2022. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Que, em ordem ao preceituado no n. º 2 do artigo 6. º do Regulamento Municipal das 

Atividades de Animação de Apoio à Família, as atividades funcionarão em cada 

Estabelecimento de Educação Pré- . Escolar da Rede Pública da jurisdição do Município e 

serão objeto de comparticipação financeira por parte dos pais e/ou encarregados de 

educação, sendo as seguintes: 

i) serviço de refeição; e/ou 

ii) serviço de prolongamento de horário. 

b) Aprovar o mapa de comparticipações nas Atividades de Animação e Apoio à Família para 

o ano letivo 2021 /2022, em ordem ao preceituado no n. º 1 do artigo 11. º do Regulamento 

Municipal para as Atividades de Animação e Apoio à Família, que se encontra anexo à 

Proposta n. º 21/VP12021 e se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os devidos 

e legais efeitos. 

Minuta de protocolo de colaboração institucional a celebrar entre o Municipio de 

Reguengos de Monsaraz e a Ordem dos Psicólogos Portugueses 

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

conteúdo integral da Proposta n. º 22/VP /2021, firmada pela Senhora Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 28 de maio de 2021, atir:iente à 

minuta de protocolo de colaboração institucional a celebrar entre o Município de 

Reguengos de Monsaraz e a Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração Institucional a celebrar entre o Município 

de Reguengos de Monsaraz e a Ordem dos Psicólogos Portugueses, que se encontra anexa à 

Proposta n. º 22/VP12021 e se dá aqui por integralmente reproduzida para todos e devidos 

efeitos legais; e, 

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

Gabriel Paixão Calixto, a assinar o sobredito Protocolo, em harmonia ao preceituado na 

alínea a) do n. º 1 do artigo 35. º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo 

Anexo 1 da Lei n. º 75/2013, de 12 de setembro. 
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Administração Urbanística 

Licenciamento para obras de edificação - aprovação do projeto de arquitetura 

Processo administrativo n. º 71/2020 


Foi presente o processo administrativo n. º 71 /2020, de que é titular Anabela de Assis 


Pinto. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura tendo como condição o cumprimento das condições 


expostas nos pareceres da CCDRA e ARH; e, 


b) Notificar a 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 alteração de muro - aprovação do projeto de arquitetura 

Processo administrativo n.º 32/2021 


Foi presente o processo administrativo n. º 32/2021, de que é titular Francisco da 


Conceição Barradas. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; e, 


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


deverá ap~esentar os projetos das especialidades nos prazos previstos no RJUE. 


Licenciamento para obras de edificação - aprovação do projeto de arquitetura 

Processo administrativo n. 0 36/2021 


Foi presente o processo administrativo n. º 3612021, de que é titular João Carlos Eurico 


Janeiro Marques. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; e, 


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 demolição e constituição de divisão em regime de 


propriedade horizontal - Processo administrativo n. º 44/2021 


Foi presente o processo administrativo n. º 44/2021, de que é titular António Miguel Tareja 


Santana. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de demolição; e, 


b) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação, bem como de qu~ 


deverá requerer a emissão do alvará de licença de obras de construção nos prazos 


previstos no RJUE. 


Licenciamento para obras de reconstrução e ampliação - aprovação dos projetos de 


especialidades - Processo administrativo n. º 3012020 


Foi presente o processo administrativo n. º 30/2020, de que é titular Mariolas no Alqueva 

Sociedade Agrícola, Lda.. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento; e, 


b) Notificar a 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. 


Licenciamento para obras de ampliação - aprovação dos projetos de especialidades 

Processo administrativo n. º 7 /2021 


Foi presente o processo administrativo n. º 7 /2021, de que é titular Lucas Felipe 


Bracamonte Furtado. 


O Executivo Municipal deliberou, por unª-..:Qimidade: 


a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivÓ licenciamento; e, 


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 edificação - aprovação do projeto de Arquitetura - · 

Processo administrativo n. º 25/2021 

Foi presente o processo administrativo n. º· 2512021, de que é titular Cristina de Jesus 


Bento Rosado Falé. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; e, 


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


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


Licenciamenfo para obras de alterações - aprovação do projeto de Arquitetura 

Processo administrativo n. º 19/2021 

Foi presente o processo administrativo n. º 19/2021, de que é titular Pedro Miguel Nunes 


Salvador. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; e, 


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


deverá apresentar os projetos das especi~lidades nos prazos previstos no RJUE. 


Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 4 de junho de 2021. 

José Gabriel Paixão Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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