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Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dia 25 de 
maio de 2022 

Edital n.º 22/CM/2022 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas 
na sua Reunião Ordinária do dia 25 de maio de 2022 

Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, 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 realizada dia 25 de maio de 

2022, a seguir transcritas: 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação de atas de reuniões anteriores 


A ata da reunião ocorrida em 27 de abril de 2022 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 4/2015, de 7 de janeiro, que aprovou o novo Código do Procedimento Administrativo. 


Não participou na discussão e votação da referida ata a Senhora Vereadora da Câmara Municipal, 


Anabela Capucho Caeiro, em virtude de não ter estado presente na reunião a que a mesma se refere. 


ORDEM DO DIA 

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 2022 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, ern conformidade com 

a deliberação tomada na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 11 de maio de 2021, 

deu conta das condições a que estava sujeita a presente 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 2022. 

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: Cesar Eufrásio Cavaleiro, Padrão 

Alentejano - Restauração, Lda., Tiago Kalisvaart, Unipessoal, Lda., e Trevo Heroico, Lda. 

Realizada a hasta pública, o Executivo 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 2022 ao concorrente que 

ofereceu o lance mais elevado, Padrão Alentejano - Restauração, Lda., pelo valor de€ 10.140,00 (dez 

mil cento e quarenta euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
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Hasta pública para exploração de apoios de praia (toldos) e espaço para prestação do serviço de 

massagens no areal da Praia Fluvial de Monsaraz para a época balnear de 2022 

A Senhora Presidente da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em conformidade com 

a deliberação tomada na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada em 11 de maio de 2021, 

deu conta das condições a que estava sujeita a presente hasta pública para exploração de apoios de 

praia (toldos) e espaço para prestação do serviço de massagens no areal da Praia Fluvial de Monsaraz 

para a época balnear de 2022, não se tendo apresentado quaisquer concorrentes, pelo que a mesma 

foi declarada deserta. 

Centro Cultural Cumeadense -Campeonato Nacional de Orientação Pedestre 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 3/VP/2022, firmado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 19 de maio de 2022, atinente ao pedido formulado pelo 

Centro Cultural Cumeadense, para apoio logístico para a realização do evento desportivo de 

orientação pedestre sprint relay e estafetas - Campeonato de Orientação Pedestre. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do apoio logístico solicitado, 

para a realização do Campeonato de Orientação Pedestre, nos dias 10, 11 e 12 de junho de 2022, ao 

Centro Cultural Cumeadense. 

Sociedade Artística Reguenguense- XXXI Regtramp 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 4/VP/2022, firmado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 19 de maio de 2022, atinente ao pedido formulado pela 

Sociedade Artística Reguenguense - Secção Ginástica e Trampolins, para cedência do Pavilhão 

Gimnodesportivo Arquiteto Rosado Correia para os dias 16, 17, 18 e 19 de junho de 2022, para 

realização da XXXI Regtramp e de diverso apoio logístico. 

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

Arquiteto Rosado Correia, para os dias 16, 17, 18 e 19 de junho de 2022, à Sociedade Artística 

Reguenguense - Secção Ginástica e Trampolins para a realização da XXXI Regtramp, bem como 

diverso apoio logístico, nos exatos termos aprovados para o fim peticionado. 

Atlético Sport Clube -Aquisição de Equipamentos -1.ª Inscrição 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 5/VP/2021, firmado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 19 de maio de 2022, atinente ao pedido de apoio 

formulado pelo Atlético Sport Clube, no âmbito do Programa de Apoio a Equipamentos e 

Modernização Associativa, para aquisição de equipamentos para as equipas, conforme estipulado nos 

Critérios de Apoio ao Associativismo Desportivo do Município, o qual aqui se dá por integralmente 

reproduzidos para todos os devidos e legais efeitos. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a atribuição de apoio monetário no valor de€ 1.303,08 (mil trezentos e três euros e oito 

cêntimos) à associação Atlético Sport Clube para aquisição de equipamentos referentes às primeiras 

inscrições; 
1 

b) Determinar ao Serviço de Desporto e à subunidade orgânica de Contabilidade e Património, ambos 

do Município de Reguengos de Monsaraz a adoção dos legais procedimentos e atos administrativ , 
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materiais e financeiros inerentes à cabal e integral execução da presente deliberação. 

Atlético Sport Clube -Aquisição de Desfibrilhador 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 6/VP/2021, firmado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara 

Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 19 de maio de 2022, atinente ao pedido de apoio 

formulado pelo Atlético Sport Clube, no âmbito do Programa de Apoio a Equipamentos e 

Modernização Associativa, para aquisição de desfibrilhador automático externo, conforme estipulado 

nos Critérios de Apoio ao Associativismo Desportivo do Município, o qual aqui se dá por integralmente 

reproduzidos para todos os devidos e legais efeitos. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a atribuição de apoio monetário no valor de € 430,00 (quatrocentos e trinta euros) à 

associação Atlético Sport Clube, para aquisição de desfibrilhador automático externo, que 

corresponde a 40% do valor total de aquisição, conforme estipulado no Regulamento de Apoio ao 

Associativismo; 

b) Determinar ao Serviço de Desporto e à subunidade orgânica de Contabilidade e Património, ambos 

do Município de Reguengos de Monsaraz a adoção dos legais procedimentos e atos administrativos, 

materiais e financeiros inerentes à cabal e integral execução da presente deliberação. 

Albireo -Associação Temáticas da Natureza e Astronomia -Cedência do Auditório Municipal 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 11/VAF/2022, firmado pelo Senhor Vereador da Câmara Municipal, 

António Manuel Boto Fialho, em 17 de maio de 2022, atinente ao pedido formulado pela Albireo 

Associação Temáticas da Natureza e Astronomia, no âmbito do Regulamento de Utilização, 

Funcionamento e Cedência do Auditório Municipal, para a cedência deste equipamento no próximo 

dia 3 de setembro de 2022, para realização de uma palestra sobre astronomia e poluição luminosa. 

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

realização de uma palestra sobre astronomia e poluição luminosa, no dia 3 de setembro de 2022, à 
Albireo -Associação Temáticas da Natureza e Astronomia. 

Casa de Cultura de Corval- Festival do Lagostim 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 12/VAF/2022, firmado pelo Senhor Vereador da Câmara Municipal, 

António Manuel Boto Fialho, em 17 de maio de 2022, atinente ao pedido de apoio formulado pela 

Casa de Cultura de Corval, no âmbito do Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, para 

diverso apoio logístico no Festival do Lagostim, a realizar de 24 a 26 de junho de 2022, no Jardim 

Público de São Pedro do Corval. 

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

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

Sociedade União Perolivense -Arraial Popular 

Foi presente o Pedido de Apoio n.º 13/VAF/2022, firmado pelo Senhor Vereador da Câmara Municipal, 

António Manuel Boto Fialho, em 17 de maio de 2022, atinente ao pedido de apoio formulado pela 

Sociedade União Perolivense, no âmbito do Programa de Apoio a Atividades de Car · er Pon ual, p'ara 

diverso apoio logístico para realização de um arraial popular, a ter lugar no dia 18 e junho e 022, 
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no Polidesportivo de Perolivas. 


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


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


Centro de Recreio Popular de Motrinos-Jantar de sócios 


Foi presente o Pedido de Apoio n.º 14/VAF/2022, firmado pelo Senhor Vereador da Câmara Municipal, 


António Manuel Boto Fialho, em 18 de maio de 2022, atinente ao pedido de apoio formulado pelo 


Centro de Recreio Popular de Motrinos, no âmbito do Programa de Apoio a Atividades de Caráter 


Pontual, para diverso apoio logístico para realização do jantar de sócios, a ter lugar no dia 28 de maio 


de 2022, no Parque de Eventos de Motrinos. 


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


Popular de Motrinos, nos exatos termos aprovados e para o fim ora peticionado. 


Despacho de aprovação da alteração n.º 6 ao Plano Plurianual de Investimentos e da alteração n.º 6 ao 


Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz relativo ao ano económico-financeiro de 2022 


Foi presente o Despacho n.º 6/GP/CPA/2022, firmado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, 


Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 19 de maio de 2022, atinente à aprovação da alteração n.º 6 


ao Plano Plurianual de Investimentos e da alteração n.º 6 ao Orçamento do Município de Reguengos 


de Monsaraz relativo ao ano económico-financeiro de 2022. 


O Executivo Municipal tomou conhecimento. 


Minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar com a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e 


Proteção das Crianças e Jovens 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 27/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 


Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 19 de maio de 2022, atinente á adesão à 

minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar com a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e 


Proteção das Crianças e Jovens. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Comissão Nacional de Promoção 


dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens e o Município de Reguengos de Monsaraz, que terá 


como objeto a organização e realização do Encontro Anual de Avaliação das Comissões de Proteção de 


Crianças e Jovens, a qual se encontra anexa à Proposta n.º 27/GP/2022 e aqui se dá por integralmente 


reproduzido para todos os efeitos legais; 


b) Mandatar a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dra. Marta Sofia 


da Silva Chilrito Prates, a assinar o sobredito Protocolo, em harmonia ao preceituado nas alíneas a) e 


b) do n.º 1, do artigo 35.º, do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime 


Jurídico das Autarquias Locais. 


Início do procedimento de alteração ao Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo a 


Estudantes do Ensino Superior Público 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 28/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente' da 


Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 19 de maio de 2022, atinente ao início o 
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procedimento de alteração ao Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo a 


Estudantes do Ensino Superior Público. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar, nos termos do n.º 1, do artigo 98.º, do novo Código do Procedimento Administrativo, 


aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, o início do procedimento com vista à 

aprovação do Projeto de Alteração ao Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo a 


Estudantes do Ensino Superior Público; 


b) Aprovar a minuta de Edital, o qual se encontra anexo à Proposta n.º 28/GP/2022 e aqui se dá por 


integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e deverá ser publicitado na página de internet 


do Município de Reguengos de Monsaraz e afixado nos locais de estilo; 


Criação do Conselho Municipal de Saúde de Reguengos de Monsaraz e aprovação do projeto do 


respetivo regimento 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 29/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 


Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 19 de maio de 2022, atinente á criação do 


Conselho Municipal de Saúde de Reguengos de Monsaraz e aprovação do projeto do respetivo 


regimento. 


Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar a criação do Conselho Municipal de Saúde de Reguengos de Monsaraz, em ordem ao 


preceituado no artigo 9.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual; 


b) Aprovar o projeto de Regimento do Conselho Municipal de Saúde de Reguengos de Monsaraz, que 


se anexa e se dá aqui por integralmente reproduzida para todos os devidos e legais efeitos; 


c) Submeter a proposta de Regimento do Conselho Municipal de Saúde de Reguengos de Monsaraz, à 

aprovação da Assembleia Municipal, em ordem ao preceituado no n.º 4 do artigo 9.º do Decreto-Lei 


n.º 23/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual; 


d) Determinar a notificação de todas as entidades previstas nas alíneas c) a g) e na alínea h), caso se 


aplique, do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, na sua redação atual, do 


teor da presente deliberação para efeitos de designação e comunicação dos respetivos 


representantes; 


Pedido de indemnização por danos causados no veículo com a matrícula 09-16-GA devido a acidente 


ocorrido na Via do Grande Lago 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 30/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 


Câmara Municipêl, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 19 de maio de 2022, atinente ao pedido de 


indemnização por danos causados no veículo com a matrícula 09-16-GA devido a acidente ocorrido na 


Via do Grande Lago. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o ressarcimento de danos pelo Município 


de Reguengos de Monsaraz ao lesado, no valor de€ 1.120,39 (mil cento e vinte euros e trinta e nove 


cêntimos) que inclui o IVA à taxa legal de 23% em vigor, correspondente ao valor total dos danos 


deduzido do valor pago pela Seguradora, mediante a entrega de uma fatura/recibo no valor totaJ do 


orçamento apresentado em nome do lesado. 
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maio de 2022 

Abertura de concurso para cargo de direção intermédia de 2.º grau - Chefe da Divisão de Planeamento, 


Obras e Ambiente 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 27/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da 


Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 10 de maio de 2022, atinente á abertura de 


concurso para cargo de direção intermédia de 2.º grau - Chefe da Divisão de Planeamento, Obras e 


Ambiente. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar a abertura de procedimento concursal para recrutamento de cargo de direção intermédia 


do 2.º grau - Chefe da Divisão de Planeamento, Obras e Ambiente, nos seguintes termos: 


i) Competências e funções a desempenhar: Nos termos do Mapa de Pessoal do Município de 


Reguengos de Monsaraz para o ano de 2022 e das competências previstas no artigo 15.º da Lei n.º 


49/2012, de 29 de agosto; 


ii) Prazo para 2presentação de candidaturas: 10 dias úteis a contar da data da publicitação do 


procedimento concursal na Bolsa de Emprego Público; 


iii) Área de Recrutamento: Nos termos do artigo 12.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e do artigo 


20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, ou seja, de entre trabalhadores com relação jurídica de 


emprego público constituída por tempo indeterminado, licenciados dotados de competência técnica e 


aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação e controlo e que reúnam até ao termo 


do prazo para aceitação de candidaturas quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, 


carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura; 


iv) Perfil Preferencial: Licenciatura em Engenharia Civil e experiência comprovada e/ou com 


conhecimentos nas áreas funcionais do cargo a prover, capacidade de liderança, organização, 


iniciativa e gestão das motivações, boa capacidade de gestão dos recursos humanos colocados à 


disposição da unidade orgânica e articulação com os restantes serviços autárquicos; 


v) Métodos de Seleção: Avaliação Curricular e Entrevista Pública de Seleção, com a ponderação de 


50%, cada método, na classificação final; 


b) O procedimento concursal será publicitado na BEP durante 10 dias, nos termos do n.º 1 do artigo 


21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, bem como em jornal de expansão nacional e na 2ª série do 


Diário da República. 


Atribuição do Cartão Social do Munícipe 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 26/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 


Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 19 de maio de 2022, referente à atribuição do 


Cartão Social do Munícipe. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição do Cartão Social do Munícipe 


aos munícipes constantes na Proposta n.º 26/VAF/2022, nos exatos termos consignados. 


Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 27/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 


Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 19 de maio de 2022, referente à atribuição dos 


apoios previstos no Cartão Social do Munícipe. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, integrar, nos termos do disposto do n.º 1 do art.º 
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23.º e do n.º 2 do art.º 24.º do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Munícipe, a munícipe 


constante na Proposta n.º 27/VAF/2022, na medida Ocupação Temporária de Tempos Livres. 


Abertura de concurso para atribuição de habitação social em regime de arrendamento apoiado sita no 


Bairro 25 de Abril, n.º 62, rés-do-chão, em São Pedro do Corval 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 28/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 


Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 19 de maio de 2022, referente à abertura de 


concurso para atribuição de habitação social em regime de arrendamento apoiado sita no Bairro 25 de 


Abril, n.º 62, rés-do-chão, em São Pedro do Corval. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar a abertura do Concurso por Classificação para atribuição da fração autónoma, de tipologia 


Tl, sita no Bairro 25 de Abril, n.º 62, rés-do-chão, em São Pedro do Corval, freguesia de Corval, 


concelho de Reguengos de Monsaraz, em regime de arrendamento apoiado e, em consonância, o 


Programa do procedimento, que se anexa e se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os 


devidos e legais efeitos; 


b) Aprovação do Edital com a publicitação da abertura do Concurso, o qual se encontra anexo à 


Proposta n.º 28/VAF/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais; 


c) Aprovar em ordem ao preceituado no artigo 15.º, n.º 1, do Regulamento Municipal de Atribuição e 


Gestão das Habitações Sociais em Regime de Renda Apoiada, a composição da comissão de 


apreciação de candidaturas, nos seguintes termos: 


Membros efetivos: 


1) António Manuel Boto Fialho -Vereador do Pelouro da Ação Social, que preside; 


2) Sónia Maria Medinas Canhão Cavaco - Técnica Superior do Serviço de Ação Social, que substituirá o 


presidente da Comissão nas suas ausências e impedimentos; 


3) Marta de Jesus Rosado Santos - Chefe da Divisão Jurídica, de Auditoria e de Fiscalização; 


Membros Suplentes: 


1) João Filipe Esteves Casinha - Técnico Superior da Divisão de Gestão Financeira; 


2) Neusa Isabel da Luz Medinas - Técnica Superior do Serviço de Ação Social; 


Administração Urbanística 


Licenciamento para obras de alterações - Aprovação do projeto de arquitetura - Processo 


administrativo n.º 27/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 27/2022, de que é titular Luminatix - Imóveis, S.A. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; 


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


Licenciamento para obras de edificação - Aprovação do projeto das especialidades Processo 

/ /administrativo n.º 53/2021 

Foi presente o processo administrativo n.º 53/2021, de que é titular Ana 

Agostinho. 

ssarinho 
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Edital n,9 22/CM/2022; 

Publicitação das deliberações da Cârnara Municipal to111adas na sua Reunião Ordinária do dia 25 de 
maio de 2022 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento do processo administrativo; 


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


Licenciamento para obras de reconstrução - Aprovação do projeto das especialidades - Processo 


administrativo n.º 119/2021 


Foi presente o processo administrativo n.º 119/2021, de que é titular Proposta Determinante, Lda. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento do processo administrativo; 


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


Licenciamento para obras de reconstrução - Aprovação do projeto das especialidades - Processo 


administrativo n.º 118/2021 


Foi presente o processo administrativo n.º 118/2021, de que é titular Proposta Determinante, Lda. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar os projetos de especialidades e efetivo licenciamento do processo administrativo; 


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


Licenciamento para obras de edificação - Aprovação do projeto de arquitetura e especialidades 

Processo administrativo n.º 34/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 34/2022, de que é titular Jorge Rodrigues Salvador Recto. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura e especialidades e efetivo licenciamento; 


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


Alteração à licença de loteamento de iniciativa municipal de 01/07/2011- Processo administrativo n.º 


5/2021 


Foi presente o processo administrativo n.º 5/2021, de que é titular Pizza ria Jona, Lda. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Emitir parecer favorável; 


b) Aprovar o aditamento ao alvará de loteamento, contemplando a presente alteração; 


c) Comunicar oficiosamente à Conservatória do Registo Predial nos termos do n.º 7, do artigo 27.º, do 


RJUE. 


Licenciamento ce alterações no decorrer da obra - Aprovação do projeto de arquitetura e de 


especialidades-Processo administrativo n.º 38/2020 


Foi presente o processo administrativo n.º 38/2020, de que é titular Guilherme de Biasi Cordeiro. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de alterações de arquitetura e especialidades efetivo licenciamento; 


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


Licenciamento de alterações no decorrer da obra - Aprovação do projeto de arqui etura e 


especialidades- Processo administrativo n.º 35/2021 
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Edital n.º 22/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dia 25 de 
maio de 2022 

Foi presente o processo administrativo n.º 35/2021, de que é titular Cláudia Baptista Moreira Freitas. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de alterações de arquitetura e especialidades efetivo licenciamento; 


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


Licenciamento de alterações no decorrer da obra - Aprovação do projeto de arquitetura e 


especialidades - Processo administrativo n.º 9/2020 


Foi presente o processo administrativo n.º 9/2020, de que é titular Hugo José Fialho Lidório. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de alterações de arquitetura e especialidades efetivo licenciamento; 


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


Para constar e produzir efeitos legais se publica o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser 


afixados nos lugares públicos de costume da área do Município. 


Reguengos de Monsaraz, 26 de maio de 2022 

Marta Prates 

DG 
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