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Edital n.2 30/CM/2022 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas 
na sua Reunião Ordinária do dia 20 de julho 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 20 de julho de 

2022, a seguir transcritas: 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação de ata de reunião anterior 

A ata da reunião ocorrida em 8 de junho 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. 

ORDEM DO DIA 

Hasta Pública para atribuição do direito à ocupação das lojas n.ºs 9, 10, 12, 22, 26 e 27 do Mercado 

Municipal de Reguengos de Monsaraz 

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 6 de julho de 2022, deu 

conta das condições a que estava sujeita a presente hasta pública para concessão do direito à 
ocupação das lojas n.ºs 9, 10, 12, 22, 26 e 27 do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz. 

Tendo em conta que foram apresentadas propostas para as lojas n.ºs 9 e 10 em conjunto; para a loja 

n.º 12 e para a loja n.º 22 e em conformidade com as Normas e o Regulamento Municipal, não 

havendo concorrência para cada uma das lojas, serão atribuídas pelo valor base de licitação, assim, o 

Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Atribuir o conjunto das lojas n.ºs 9 e 10, a Mafalda Gonçalves Uni pessoal, Lda., sendo o fim a que se 

destina, pastelaria e doçaria conventual, pelo valor da taxa mínima do direito de ocupação de € 

1.077,00€ (mil e setenta e sete euros), acrescida de IVA à taxa legal em vigor; 

b) Atribuir a loja n.º 12, a Sandra Isabel Santos Ribeiro, para serviços de arranjos de costura, 

artesanato e outras atividades, entre elas peças de moda e de casa, pelo valor da taxa mínima do, 

direito de ocupação de€ 538,50€ (quinhentos e trinta e oito euros e cinquenta cêntimos , esci~a 

de IVA à taxa legal em vigor; 
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c) Atribuir a loja n.º 22, à Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, tendo como objeto a 

exposição e venda de produtos elaborados pelos utentes da instituição, pelo valor da taxa mínima do 

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

de IVA à taxa legal em vigor. 

Sociedade Harmonia Sanmarquense- Festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário 

Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 19/VAF/2022, firmado pelo Senhor Vereador 

da Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho em 8 de julho de 2022, atinente ao pedido 

formulado pela Sociedade Harmonia Sanmarquense, no âmbito do Programa de Apoio a Atividades de 

Caráter Pontual, para a cedência de diverso apoio material e logístico para realização das Festas em 

Honra de Nossa Senhora do Rosário, que decorrerão entre os dias 22 e 24 de julho de 2022, em S. 

Marcos do Campo, da União de freguesias de Campo e Campinho. 

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

Harmonia Sanmarquense, nos exatos termos peticionados. 

Centro Cultural Cumeadense - Festa em Honra de Nossa Senhora da Conceição 

Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 20/VAF/2022, firmado pelo Senhor Vereador 

da Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho em 8 de julho de 2022, atinente ao pedido 

formulado pelo Centro Cultural Cumeadense, no âmbito do Programa de Apoio a Atividades de 

Caráter Pontual, para a cedência de diverso apoio material e logístico para realização da festa em 

Honra de Nossa Senhora da Conceição, que decorrerá entre os dias 29 a 31 de julho de 2022, em 

Cu meada, da União de freguesias de Campo e Campinho. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pelo Centro Cultural 

Cumeadense, nos exatos termos peticionados. 

AMIJOVEM - Festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário 

Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 21/VAF/2022, firmado pelo Senhor Vereador 

da Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho em 8 de julho de 2022, atinente ao pedido 

formulado pela AMIJOVEM, no âmbito do Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, para a 

cedência de diverso apoio material e logístico para realização das festas em Honra de Nossa Senhora 

do Rosário, que decorrerão entre os dias 25 a 29 de agosto de 2022, em S. Pedro do Corval, da 

freguesia de Corval. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela AMIJOVEM, nos 

exatos termos peticionados. 

Centro Cultural de Outeiro- Festas em Honra de Nossa Senhora da Orada 

Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 22/VAF/2022, firmado pelo Senhor Vereador 

da Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho em 11 de julho de 2022, atinente ao pedido 

formulado pelo Centro Cultural de Outeiro, no âmbito do Programa de Apoio a Atividades de Caráter 

Pontual, para a cedência de diverso apoio material e logístico para realização das festas em Honra de 

Nossa Senhora da Orada, que decorrerão entre os dias 23 a 26 de setembro de 2022, efTl Outeiro, da 

freguesia de Monsaraz. 

MtFv.c\~,o i:l.:>. "-"'f'..<engo> d'i! M0~S'l<<iz (Jim;;ra v.·~n•(:~ 1 
l'raç:; d~ ~1be;-dade i ;,p.ir:ado 6 1 720l-9'''C RepJen -,,, V - ~raiPágina 2 de 10 T2I. í+3S1 '. ]66 SG~; 04C i Lw. (+351 i 266 SG3 059 
ger~l@cc~ -r egllengos,mo•,sara;:. pt 1 www .cm-regue.,go~-nionsara;:. ot 



Edital n.2 30/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tOfi)adas na sua Reunião Ordinária do dia 20 de 
julho de 2022 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pelo Centro Cultural de 

Outeiro, nos exatos termos peticionados. 

Associação de Festas Nossa Senhora das Dores de Campinho - Festas em Honra de Nossa Senhora das 

Dores 

Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 23/VAF/2022, firmado pelo Senhor Vereador 

da Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho em 13 de julho de 2022, atinente ao pedido 

formulado pela Associação de Festas Nossa Senhora das Dores de Campinho, no âmbito do Programa 

de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, para a cedência de diverso apoio material e logístico para 

realização das festas em Honra de Nossa Senhora das Dores, que decorrerão entre os dias 4 a 8 de 

agosto de 2022, em Campinho, da União de freguesias de Campo e Campinho. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar o apoio solicitado pela Associação de 

Festas Nossa Senhora das Dores de Campinho, nos exatos termos peticionados. 

Despacho n.º 9/GP/CPA/2022 - Despacho de aprovação da alteração n.º 9 ao Plano Plurianual de 

Investimentos e da alteração n.º 9 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz relativo ao 

ano económico-financeiro de 2022 

Foi presente o conteúdo integral do Despacho n.º 9/GP/CPA/2022, firmado pela Senhora Presidente 

da Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates em 7 de julho de 2022, atinente à aprovação 

da alteração n.º 9 ao Plano Plurianual de Investimentos e da alteração n.º 9 ao Orçamento do 

Município de Reguengos de Monsaraz relativo ao ano económico-financeiro de 2022. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

Ratificação do Despacho n.º 10/GP/2022, de 5 de julho que emitiu parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico denominado por "Álvaro Gil ou Vale do Gato", sito na freguesia de 

Corval 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 48/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 

Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates em 8 de julho de 2022, atinente à ratificação do 

Despacho n.º 10/GP/2022, de 5 de julho, referente à emissão de parecer favorável à constituição de 

compropriedade do prédio rústico denominado por "Álvaro Gil ou Vale do Gato", sito na freguesia de 

Corval. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar e confirmar o Despacho n.º 10/GP/2022, 

de 05 de julho, a emitir parecer favorável à transmissão em regime de compropriedade, nos termos 

do artigo 35.º, n.º 3, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo Anexo 1, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, que decorrerá da venda por parte de Susete Maria Lourenço Almeida 

Pereira e de Bruno Miguel Courinhas dos Santos, do prédio rústico, denominado por "Álvaro Gil ou 

Vale do Gato", sito na freguesia de Corval, concelho de Reguengos de Monsaraz, inscrito na respetiva 

matriz cadastral sob o artigo 376, da secção 009, da referida freguesia, e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Reguengos de Monsaraz sob o n.º 1380/20000706, a Tânia Sofiá Cardoso 

Gonçalves, e Leandro Squerzon, na proporção de Yí (metade) para cada um, os e para os 

efeitos previstos no n.º 1, do artigo 54.º, da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, o que lhe foi 

conferida pela Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto. 
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Ratificação do Despacho n.º 6/GP/JUA/2022, de 8 de julho de 2022 - Normas para atribuição de espaço 

para prestação do serviço de massagens no areal da Praia Fluvial de Monsaraz, para a época balnear de 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 49/GP/2022, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo em 13 de julho de 2022, atinente à ratificação do 

Despacho n.º 6/GP/JUA/2022, de 8 de julho, referente às normas para atribuição de espaço para 

prestação do serviço de massagens no areal da Praia Fluvial de Monsaraz, para a época balnear de 

2022. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar e confirmar o Despacho n.º 

06/GP/JUA/2020, de 8 de julho, prolatado pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, nos termos 

do artigo 35.º, n.º 3, do Anexo 1, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou, entre outros, o 

Regime Jurídico das Autarquias Locais, o qual se encontra anexo à Proposta n.º 49/GP/2022 e aqui se 

dá por integralmente reproduzido para todos os devidos e legais efeitos. 

Ratificação do Despacho n.º 7/GP/JUA/2022, de 12 de julho de 2022 - Normas de participação e 

funcionamento da Exporeg'2022 - 28.ª Exposição de Atividades Económicas de Reguengos de Monsaraz 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 50/GP/2022, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo em 13 de julho de 2022, atinente à ratificação do 

Despacho n.º 7/GP/JUA/2022, de 12 de julho, referente às normas de participação e funcionamento 

da Exporeg'2022 - 28.ª Exposição de Atividades Económicas de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar e confirmar o Despacho n.º 

7/GP/JUA/2022, de 12 de julho, prolatado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, em 

substituição da Senhora Presidente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 35.º, n.º 3, do Anexo 1, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou, entre outros, o Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, o qual se encontra anexo à Proposta n.º 50/GP/2022 e aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os devidos e legais efeitos. 

Ratificação do Despacho n.º 8/GP/JUA/2022, de 12 de julho de 2022 - Normas para atribuição de 

lugares para bares na Exporeg'2022 - 28.ª Exposição de Atividades Económicas de Reguengos de 

Monsaraz 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 51/GP/2022, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo em 13 de julho de 2022, atinente à ratificação do 

Despacho n.º 8/GP/JUA/2022, de 12 de julho, referente às normas para atribuição de lugares para 

bares na Exporeg'2022 - 28.ª Exposição de Atividades Económicas de Reguengos de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar e confirmar o Despacho n.º 

8/GP/JUA/2020, de 12 de julho, prolatado pelo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, em 

substituição da Senhora Presidente da Câmara Municipal, nos termos do artigo 35.º, n.º 3, do Anexo 1, 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou, entre outros, o Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, o qual se encontra anexo à Proposta n.º 51/GP/2022 e aqui se dá por integralmente 

reproduzido para todos os devidos e legais efeitos. 

Monsaraz Museu Aberto - Preços de Bilhetes de Entrada 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 38/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vere 
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Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 11 de julho de 2022, referente aos preços dos 


bilhetes de entrada do Monsaraz Museu Aberto. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a seguinte tabela de preços: 


Dias Monsaraz 
Museu Aberto 

Titulares do Cartão do Munícipe Até 12 anos 
(inclusive) 

Mais de 12 
anos 

24 julho Entrada Livre 
{mediante a apresentação do Cartão Social do Munícipe) 

Entrada Livre(*) 5 euros
31 iulho 

(*)mediante apresentação do documento de identificação - cartão de cidadão 

Apoio à Freguesia de Reguengos de Monsaraz pela participação da Marcha Popular na edição de 2022 

das Festas de Santo António 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.Q 39/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 

Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 13 de julho de 2022, referente ao apoio à 
Freguesia de Reguengos de Monsaraz pela participação da Marcha Popular na edição de 2022 das 

Festas de Santo António. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a atribuição de um apoio no valor de€ 1.500,00 (mil e quinhentos euros) à Freguesia de 

Reguengos de Monsaraz, nos termos do disposto na alínea o) do n.Q 1 do artigo 33.Q do Regime 

Jurídico das Autarquias Locais, na redação atual, aprovado pela Lei n.Q 75/2013, de 12 de setembro, 

para fazer face aos custos com os fatos e materiais utilizados pela participação da sua Marcha Popular 

na edição de 2022 das Festas de Santo António; 

b) Submeter a atribuição do apoio à Freguesia de Reguengos de Monsaraz à aprovação da Assembleia 

Municipal, nos termos do disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das 

Autarquias Locais, na redação atual, aprovado pela Lei n.Q 75/2013, de 12 de setembro. 

Participação de jovens nos eventos no ano 2022 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 40/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 

Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 13 de julho de 2022, referente à participação de 

jovens nos eventos no ano 2022. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Fixar o limite máximo de 40 jovens a admitir para a Exporeg - Feira de Atividades Económicas de 

Reguengos de Monsaraz 2022; 

b) Fixar o limite máximo de 4 jovens a admitir para o Natal em Reguengos 2022; 

e) A admissão de mais jovens mediante despacho da Senhora Presidente da Câmara Municipal ou do 

Senhor vereador do pelouro competente para colaborarem no referido evento caso seja necessário; 

d) Aprovar uma bolsa diária a atribuir a cada jovem admitido, no montante pecuniário de€ 4,00, por 

hora, a pagar no final do evento, ressalvando-se que a bolsa não reveste carácter de retribuição de 

qualquer prestação de serviço, nem confere ao jovem a qualidade de trabalhador, não adquirindo 

qualquer vínculo à Administração Pública, em harmonia o preceituado no Regulamen ·o-de Ocupação 

Municipal Temporária de Jovens em conjugação com o estipulado na alínea o n. 1 do artigo 33.º 

do Regime Jurídico do Funcionamento e Competências dos Órgãos dos Mu e das Freguesias, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
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Atribuição de denominações toponímicas 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.Q 41/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 


Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 13 de julho de 2022, referente à atribuição de 


denominações toponímicas. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar as denominações toponímicas em apreço, ao abrigo da competência prevista na alínea ss) 


do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 


b) Notificar a Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz, a Repartição de Finanças 


de Reguengos de Monsaraz; os CTI - Correios e o serviço do Código Postal, do teor da presente 


deliberação. 


Lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos do Concurso por Classificação para Atribuição de 


Habitação em Regime de Arrendamento Apoiado sita no Bairro 25 de Abril, n.Q 18, em São Pedro do 


Corval 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.Q 42/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 


Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 13 de julho de 2022, referente à Lista definitiva de 


candidatos admitidos e excluídos do Concurso por Classificação para Atribuição de Habitação em 


Regime de Arrendamento Apoiado sita no Bairro 25 de Abril, n.Q 18, em São Pedro do Corval. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade. 


a) Aprovar, em ordem ao preceituado no artigo 13.4 do Programa do Procedimento, a lista definitiva 


de candidatos admitidos e excluídos do Concurso por Classificação para atribuição da habitação social, 


com a tipologia T3, sita no Bairro 25 de Abril, n.º 18, em São Pedro do Corval, em regime de 


arrendamento apoiado, datada de 12 de julho de 2022, a qual se encontra anexa à proposta n.º 


42/VAF/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os devidos e legais efeitos, 


homologada por Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de 


Monsaraz prolatado em 12 de julho de 2022, o qual se encontra igualmente anexo à referida 


proposta. 


b) Determinar a publicação da lista definitiva de candidatos admitidos e excluídos do Concurso por 


Classificação para atribuição de habitação social em regime de arrendamento apoiado, nos lugares de 


estilo e sítio da Internet do Município, em www.cm-reguengos-monsaraz.pt. 


Atribuição do Cartão Social do Munícipe 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.Q 43/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 


Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho em 14 de julho 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.Q 43/VAF/2022, nos exatos termos consignados. 


Apoios previstos no Cartão Social do Munícipe - integração na medida de Ocupação Temporária de 


Tempos Livres 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.Q 44/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 


Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 14 de julho de 2022, referente à atribuição 'tios 
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Tempos Livres. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, integrar, nos termos do disposto do n.º 1 do art.º 


23.º e do n.º 2 do art.º 24.º do Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Munícipe, os munícipes 


constantes da Proposta n.º 44/VAF/2022 na medida Ocupação Temporária de Tempos Livres. 


Ratificação do Contrato de Comodato celebrado entra a Sociedade Portuguesa de Autores e o Município 


de Reguengos de Monsaraz, em 28 de junho 2022 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 45/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 


Câmara Municipal, António Manuel Boto Fialho em 14 de julho de 2022, atinente à ratificação do 


Contrato de Comodato celebrado entra a Sociedade Portuguesa de Autores e o Município de 


Reguengos de Monsaraz, em 28 de junho 2022. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar o Contrato de Comodato celebrado entre 


a Sociedade Portuguesa de Autores e o Município de Reguengos de Reguengos de Monsaraz, 


celebrado em 28 de junho de 2022, através do qual aquela cedeu ao Município seis quartos do prédio 


urbano denominado "Casa António Gião", sito na Rua General Humberto Delgado, n.º 11, em 


Reguengos de Monsaraz, destinados ao acolhimento de refugiados provenientes da Ucrânia, que se 


encontra anexo à proposta n.º 45/VAF/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 


devidos e legais efeitos. 


Alteração à Minuta do Protocolo de Colaboração para Execução da Campanha de escavações 


arqueológicas e realização do Dia Aberto no Complexo Arqueológico dos Perdigões 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 44/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 


Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho em 14 de julho de 2022, referente à Alteração à 
Minuta do Protocolo de Colaboração para Execução da Campanha de escavações arqueológicas e 


realização do Dia Aberto no Complexo Arqueológico dos Perdigões. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar, as alterações ao sexto considerando e à Cláusula 4.ª, da minuta do Protocolo de 


colaboração para execução da campanha de escavações arqueológicas e realização do Dia Aberto no 


Complexo Arqueológico dos Perdigões 2022, a celebrar com a sociedade comercial "ERA, Arqueologia, 


S.A.", já integradas na minuta que se encontra em anexo e se dá aqui por integralmente reproduzida 


para todos os devidos e legais efeitos, nos seguintes termos: 


«Considerando que: 

§ (. ..); 

§ (. . .); 

§ (. . .); 

§ (. . .); 

§ (. . .); 

§ À semelhança dos anos anteriores, o programa passará pela visita guiada pelo Dr. António Valera à 


escavação arqueológica, palestra e a visita à reserva na Torre do Esporão; 


§ (. . .); 


§ (. ..);» 


«Cláusula 4.º ~ Obrigações do MUNICÍPIO 
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Edital n.' 30/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal toniadas na sua Reunião Ordinária do dia 20 de 

julho de 2022 

O MUNICÍPIO concederá um apoio financeiro de € 3.200,00 (três mil e duzentos euros) à ERA, 


Arqueologia destinado a: 


a) Prestação do serviço de transporte; 


b) Fornecimento dos jantares aos cinco arqueólogos que participam nas escavações, referidos na 


Cláusula 3.g do presente Protocolo, entre os dias 5 de junho a 29 de julho de 2022 no valor de até€: 


3.200,00 (três mil de duzentos euros); 


c) Acomodação dos cinco arqueólogos, pelo período de tempo referido na alínea anterior, na Casa do 


JuizJ em Monsaraz. »J' 

b) Aprovar, em consonância, um apoio financeiro à sociedade comercial "ERA, Arqueologia, S.A.", 


pessoa coletiva n.º 503 877 450, com sede na Calçada de Santa Catarina, n.º 9-c, 1495-705 Cruz 


Quebrada, no valor total de € 3.200,00 {três mil e duzentos euros), revogando-se a anterior 


deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária de 6 de julho de 2022; 


c) 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 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. 


Administração Urbanística 


Licenciamento de alterações no decorrer de obra - aprovação dos projetos das especialidades 

Processo administrativo n.º 82/2019 


Foi presente o processo administrativo n.º 82/2019, de que é titular Alqueva Cruzeiros - ACAT, 


Unipessoal 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 - Processo 


administrativo n.º 39/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 39/2022, de que são titulares João Miguel Ramalho Varela 


e Patrícia Carla Soares Morais Pinto. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o pro1eto de arquitetura; 


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


Licenciamento para obras de edificação- aprovação do projeto de Arquitetura - Processo administrativo 


n.º 28/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 28/2022, de que é titular Atlantic Miracle, Lda .. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; 


b) Notificar a titular do processo do teor da presente deliberação. 
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Edital n.' 30/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dla 20 de 
julho de 2022 

Licenciamento de alterações no decorrer de obra - aprovação do projeto de Arquitetura e 


Especialidades - Processo administrativo n.º 21/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 21/2022, de que é titular Lidl & Companhia. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


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


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


Licenciamento de alterações no decorrer de obra - aprovação dos projetos das 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 os projetos de especialidades e efetivo licenciamento do processo administrativo; 


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


Licenciamento para obras já executadas (legalização) - aprovação do projeto de Arquitetura e 


Especialidades - Processo administrativo n.º 29/2021 


Foi presente o processo administrativo n.º 29/2021, de que é titular Silcat Frutas Lda. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


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


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


Licenciamento para obras de construção de piscina - aprovação do projeto de Arquitetura e 


Especialidades- Processo administrativo n.º 46/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 46/2022, de que são titulares Bruno Miguel Duarte Furtado 


e lris Pinto Marques. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


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


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


Licenciamento para obras de alterações - aprovação do projeto de Arquitetura - Processo 


administrativo n.º 48/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 48/2022, de que é titular Fernando Almeida Sobrinho. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; 


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


Licenciamento para obras de alterações - aprovação do projeto de Arquitetura - Processo 


administrativo n.º 125/2021 


Foi presente o processo administrativo n.º 125/2021, de que é titular Kerstin Maxi Buechner. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; 


b) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação. 
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Edital n,2 30/CM/2022: 

Publicitação das de!lberações da Câmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dia 20 de 
julho de 2022 

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


administrativo n_Q 41/2022 


Foi presente o processo administrativo n_º 41/2022, de que é titular Ana Margarida Gomes das Neves 


Rodrigues_ 


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 das especialidades - Processo 


administrativo n,º 128/2021 


Foi presente o processo administrativo n_º 128/2021, de que é titular Nuno Santos Cardoso - Metal 


Unipessoal Lda,. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


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


----- c) Notificar a 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, 21 de julho de 2022 

APreside te da Câmara 

Marta Prates 

DG 
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