
MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

CÂMARA MUNICIPAL 

EDITAL N;º 32/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 1à Lei n.º 7512013, de 12 de 

setembro, torna público e a todos faz saber que no próximo dia 11 de agosto 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. 	 Parecer Jurídico n. º 09/JUA-MAB/2021 - Pedido de ressarcimento de danos a 

terceiros; 

2.2. 	 Proposta n.º 113/GP/2021 - Minuta do contrato de subconcessão de uso privativo 

do edifício de habitação, do abrigo de guarda de passagem de nível e do terreno 

envolvente, do domínio público ferroviário, a celebrar com a 1.P. Património; 

2.3. 	 Proposta n.º 114/GP/2021 - Reconhecimento do relevante interesse público 

municipal do Complexo de Campos de Padel a implementar em Reguengos de 

Monsaraz; 

2.4. 	 Proposta n.º 115/GP /2021 - Adenda ao Protocolo de Colaboração para a realização 

da Prova Starman Portugal - Alentejo 2021; 

2.5. 	 Proposta n. º 116/GP /2021 -. Reengenharia de Processos e Plataforma "Gestão dà 

Urbanismo" no âmbito da operação Reguengos de Monsaraz+ Digital" 

2.6. 	 Proposta n.º 25/VP /2021 - Atribuição do Cartão Social do Munícipe; 

2. 7. 	 Administração Urbanística. 

3. Período.de Intervenção do Público 
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MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

CÂMARA MUNICIPAL 

Paços do Munidpio de Reguengos de Monsaraz, 6 de agosto de 2021 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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