
Edital n.• 42/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dia 14 de 
setembro de 2022 

Edital n.2 42/CM/2022 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas 
na sua Reunião Ordinária do dia 14 de setembro 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 14 de setembro 

de 2022, a seguir transcritas: 

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

Aprovação de atas de reuniões anteriores 

A ata da reunião ocorrida em 20 de julho 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 o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, 

Francisco José Cardoso Grilo, em virtude de não ter estado presente na reunião a que a mesma se 

refere. 

A ata da reunião ocorrida em 6 de setembro 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 

Sociedade Artística Reguenguense-Secção de Matarismo- Baja TI Sharish Gin Reguengos 

Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 7 /VP/2022, firmado pelo Senhor Vice

Presidente da Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo, em 8 de setembro de 2022, atinente 

ao pedido formulado pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, no âmbito do 

Programa de Apoio a Atividades de Caráter Pontual, para diverso apoio logístico na atividade, Baja TI 

Sharish Gin Reguengos, a realizar entre os dia 23 e 25 de setembro de 2022, em Reguengos de 

Monsaraz, bem como, o apoio monetário de€ 2.000,00 {dois mil euros). 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar os apoios solicitados pela Secção de 

Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, nos exatos termos peticionados. 
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Edital n.º 42/CM/2022: 

Publicitação das del:berações da Câmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dia 14 de 

setembro de 2022 

Comissão Política do Partido Social Democrata - Seção de Reguengos de Monsaraz - Cedência do Parque 

da Cidade 

Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 8/VP/2022, firmado pelo Senhor Vice 

Presidente da Câmara Municipal em 7 de setembro de 2022, atinente ao pedido formulado pela 

Comissão Política da Secção de Reguengos de Monsaraz do Partido Social Democrata, pela Comissão 

Politicado Partido Social Democrata de Reguengos de Monsaraz, para cedência do Parque da Cidade, 

no dia 17 de setembro de 2022, para atividades relativas à sua rentrée política. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a cedência do Parque da Cidade, no dia 17 

de setembro de 2022, à Comissão Política do Partido Social Democrata de Reguengos de Monsaraz 

para o fim peticionado. 

No decurso do presente ponto da "Ordem do Dia" a Senhora Presidente da Câmara Municipal Marta 

Sofia da Silva Chilrito Prates e o Senhor Vereador da Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, 

não participaram na apreciação, na discussão e na 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 fazerem parte da Comissão Política do Partido Social 

Democrata. 

Associação Palco de Sonhos- Cedência de Auditório Municipal 

Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 28/VAF/2022, firmado pelo Senhor Vereador 

da Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 7 de setembro de 2022, atinente ao pedido 

formulado pela Associação Palco de Senhas, no âmbito do Regulamento de Utilização, Funcionamento 

e Cedência do Auditório Municipal, para a cedência deste equipamento nos dias 30 de setembro e 2 

de outubro de 2022 para realização da revista à portuguesa "Zefa e Xico Gago". 

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

realização da revista à portuguesa "Zela e Xico Gago", nos dias 30 de setembro e 2 de outubro de 

2022, à Associação Palco de Senhas. 

Concelhia do Partido Socialista de Reguengos de Monsaraz - Cedência do Auditório Municipal 

Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 29/VAF/2022, firmado pelo Senhor Vereador 

da Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 9 de setembro de 2022, atinente ao pedido 

formulado pela Concelhia do Partido Socialista de Reguengos de Monsaraz, no âmbito do 

Regulamento de Utilização, Funcionamento e Cedência do Auditório Municipal, para a cedência deste 

equipamento no dia 24 de setembro, para realização de uma reunião política. 

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

Concelhia do Partido Socialista de Reguengos de Monsaraz, para o fim ora peticionado. 

No decurso do presente ponto da "Ordem do Dia" as Senhoras Vereadoras da Câmara Municipal 

Esmeralda Maria Rosado Fama Lucena e Anabela Capucho Caeiro, não participaram na apreciação, na 

discussão e na 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 fazerem parte dos órgãos sociais da Concelhia do Partido Soc;ialista de 

Reguengos de Monsaraz. 
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Edital n.• 42/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Càmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dia 14 de 
setembro de 2022 

Núcleo de Reguengos de Monsaraz da Liga dos Combatentes - 4.as Jornadas de Apoio Médico, 

Psicológico e Social 

Foi presente o conteúdo integral do Pedido de Apoio n.º 30/VAF/2022, firmado pelo Senhor Vereador 

da Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 9 de setembro de 2022, atinente ao pedido 

formulado pelo Núcleo de Reguengos de Monsaraz da Liga dos Combatentes, no âmbito do Programa 

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

realização das 4.as Jornadas de Apoio Médico, Psicológico e Social, a ter lugar nos dias 6 e 7 de 

outubro de 2022, em Reguengos de Monsaraz. 

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

Reguengos de Monsaraz da Liga dos Combatentes, nos exatos termos peticionados. 

Ratificação/confirmação do Despacho n.º 09/GP/JUA/2022, de 02 de setembro - alteração à minuta de 

contrato de comodato do prédio urbano, sito na Urbanização Monreal, n.º 9, em Reguengos de 

Monsaraz, atribuído como "casa de função" a um militar da GNR do Destacamento Territorial de 

Reguengos de Monsaraz da Guarda Nacional Republicana 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 74/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 

Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 8 de setembro de 2022, atinente à 

ratificação/ confirmação do Despacho n.º 09/GP/JUA/2022, de 02 de setembro referente à alteração 

à minuta de contrato de comodato do prédio urbano, sito na Urbanização Monreal, n.º 9, em 

Reguengos de Monsaraz, atribuído como "casa de função" a um militar da GNR do Destacamento 

Territorial de Reguengos de Monsaraz da Guarda Nacional Republicana. 

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

09/GP/JUA/2022, de 2 de setembro, exarado pela Senhora Presidente de Câmara Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, o qual procede à alteração à minuta de contrato de comodato do prédio 

urbano sito na Urbanização Monreal, n.º 9, em Reguengos de Monsaraz, atribuído como "casa de 

função" a um militar da GNR do destacamento territorial de Reguengos de Monsaraz da Guarda 

Nacional Republicana. 

Ratificação/confirmação do Despacho n.º 10/GP/JUA/2022, de 07 de setembro - Normas de Acesso e 

Funcionamento da Componente de Apoio à Família (CAF), período de inscrições e gratuitidade da 

frequência do serviço de CAF para o ano letivo 2022-2023 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 75/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 

Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 8 de setembro de 2022, atinente à 
ratificação/ confirmação do Despacho n.º 10/GP/JUA/2022, de 07 de setembro referente às normas 

de acesso e funcionamento da Componente de Apoio à Família (CAF), período de inscrições e 

gratuitidade da frequência do serviço de CAF para o ano letivo 2022-2023. 

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

10/GP/JUA/2022, proferido em 7 de setembro, pela Senhora Presidente da Câmara Municipal, que 

determinou a aprovação das Normas de acesso e funcionamento da componente de apoio à família 

(CAF) para o ano letivo 2022-2023. 

Página 3 de 8 



Edital n.º 42/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dia 14 de 
setembro de 2022 

Quarta alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino 


Superior Público 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 76/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 


Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 8 de setembro de 2022, atinente à quarta 


alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino 


Superior Público. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar a quarta alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a 


Estudantes do Ensino Superior Público, a qual se encontra anexa à Proposta n.º 76/GP/2022 e aqui se 


dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais; 


b) Submeter a quarta alteração ao Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo a 


Estudantes do Ensino Superior Público à aprovação da Assembleia Municipal, em ordem ao 


preceituado na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º e na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, ambos do Regime 


Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo Anexo 1 da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 


Protocolo de Cooperação entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Universidade de Aveiro 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 77/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 


Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 8 de setembro de 2022, atinente ao 


Protocolo de Cooperação entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Universidade de Aveiro. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar a minuta do Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município de Reguengos de 


Monsaraz e a Universidade de Aveiro, em que as partes se obrigam à concertação de esforços e à 


integração, com vista à definição de modelos flexíveis de cooperação, envolvendo percursos 


formativos de estudantes daquela Universidade, sob a forma de Dissertações, Projetos, Estagias, 


Formação em Contexto de Trabalho ou outras, a qual se encontra anexa à Proposta n.º 77/GP/2022 e 


aqui se dá por integralmente reproduzida 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 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. 


Listas finais das propostas a submeter a votação nas edições de 2022 do Orçamento Participativo e do 


Orçamento Participativo Jovem - Ratificação de despacho 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 78/GP/2022, firmada pela Senhora Presidente da 


Câmara Municipal, Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, em 8 de setembro de 2022, atinente à 


ratificação de despacho que aprova as listas finais das propostas a submeter a votação nas edições de 


2022 do Orçamento Participativo e do Orçamento Participativo Jovem. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar, nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do 


Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o despacho proferido em 31 de agosto de 2022, pela 


Senhora Presidente da Câmara Municipal, pelo qual foram aprovadas as propostas a submeter à 


votação das edições de 2022 do Orçamento Participativo e do Orçamento Participativo JàVem, nos 


termos da apreciação da Comissão Técnica de Análise, o qual se encontra anexo à Proppsta 1n.º 


78/GP/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os efeitos legais. \. 
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Edital n.• 42/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal torTladas na sua Reunião Ordinária do dia 14 de 
setembro de 2022 

Revisão do subsídio atribuído à Casa de Cultura de Corval - Futebol Sénior-Ano 2022 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 36/VP/2022, firmada pelo Senhor Vice-Presidente da 

Câmara Municipal, Francisco José Cardoso Grilo em 24 de agosto de 2022, atinente à revisão do 

subsídio atribuído à Casa de Cultura de Corval-Futebol Sénior-Ano 2022. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Proceder à alteração do valor do subsídio atribuído a Casa Cultura Corval, fixando o mesmo em€ 

15.000,00 (quinze mil euros), nos termos da cláusula 5.ª do contrato de programa de 

desenvolvimento desportivo celebrado entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Casa Cultura 

Corval para o ano de 2022, do artigo 26.º do Regulamento de Apoio ao Associativismo do Município 

de Reguengos de Monsaraz e do artigo 21º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de Outubro, conforme 

quadro anexo à Proposta n.º 36/VP/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os 

efeitos legais; 

b)) Proceder à revisão do contrato programa de desenvolvimento desportivo para o ano de 2022, 

celebrado entre a autarquia e a Casa Cultura Corval, por forma a adequá-lo à alteração do subsídio 

agora aprovada; 

Minuta do Protocolo de Colaboração relativo ao Projeto "PISTA - Partilha de Informação sobre 

Sustentabilidade do Turismo no Alentejo" 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 51/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 

Câmara Municipal, António Manuel Boto Fialho em 8 de setembro de 2022, atinente à minuta do 

protocolo de colaboração relativo ao Projeto "PISTA - Partilha de Informação sobre Sustentabilidade 

do Turismo no Alentejo". 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Universidade de Évora, a Entidade 

Regional de Turismo do Alentejo e o Município de Reguengos de Monsaraz, a qual se anexa à Proposta 

n.º 51/VAF/2022 e aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, que tem por 

finalidade: 

i. Contribuir para o desenvolvimento e promoção de ligações entre o meio universitário, as 

restantes instituições públicas, privadas e do terceiro setor; 

ii. O desenvolvimento do projeto PISTA, através do acesso a informação necessária à produção de 

indicadores para a monitorização da sustentabilidade do turismo na região Alentejo e Ribatejo, 

através da plataforma PISTA Digital; 

iii. A troca de serviços e recursos, sempre que possível e de acordo com as necessidades e 

disponibilidade das partes, nomeadamente na contribuição para a definição e avaliação de políticas 

públicas de promoção do desenvolvimento territorial e da coesão, através do tratamento da 

informação e conhecimento adquirido sobre o desenvolvimento do turismo da região Alentejo; 

b) Mandatar a Senhora Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Ora. 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; ~-

Atribuição do Cartão Social do Munícipe \ 


Foi presente o cdnteúdo integral da Proposta n.º 52/VAF/2022, firmada pelo Se~li ador da 


rv;,,~·CiP.O de Chõgc.engos de Monsaraz 1 C,'lmua il/~n;~·oa 
Praça da ~ibe:dade ; Apartado 6 1 720}-97J Reguengos de Mon~araz
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Edital n.º 42/CM/2022: 


Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tomadas na sua Reunião Ordinária do dia 14 de 

setembro de 2022 

Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 8 de setembro de 2022, referente à atribuição do 


Cartão Social do Munícipe. 


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


do Munícipe aos munícipes constantes na Proposta n.º 52/VAF/2022, nos exatos termos consignados. 


Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe - integração na medida de Ocupação 


Temporária de Tempos Livres 


Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 53/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 


Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 8 de setembro de 2022, referente à atribuição dos 


apoios previstos no Cartão Social do Munícipe para integração na medida de Ocupação Temporária de 


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, as munícipes 


constantes da Proposta n.º 50/VAF/2022 na medida Ocupação Temporária de Tempos Livres. 


Minuta do Protocolo de Colaboração entre a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e o Município de 


Reguengos de Monsaraz para dinamização da Rede das Fortalezas de Fronteira do Alentejo - Castelo de 


Monsaraz 

Foi presente o conteúdo integral da Proposta n.º 54/VAF/2022, firmada pelo Senhor Vereador da 

Câmara Municipal António Manuel Boto Fialho, em 9 de setembro de 2022, referente à minuta do 

protocolo de colaboração entre a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e o Município de 

Reguengos de Monsaraz para dinamização da Rede das Fortalezas de Fronteira do Alentejo - Castelo 

de Monsaraz. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração a celebrar entre a Entidade Regional de Turismo do 

Alentejo e o Município de Reguengos de Monsaraz, para a dinamização da Rede das Fortalezas de 

Fronteira do Alentejo - Castelo de Monsaraz, a qual se anexa à Proposta n.º 54/VAF/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, Ora. 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 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprovou o Regime 1 

Jurídico das Autarquias Locais. 


Administração Urbanística 


Licenciamento para obras de edificação - Aprovação do projeto de Arquitetura - Processo 


administrativo n.º 10/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 10/2022, de que é titular Maria Clara Cruz Caeiro Valadas. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o indeferimento do projeto de arquitetura face ao exposto na informação técnica n.º 


UOT/PP/103/2022, com base na alínea a), do n.º 1 do artigo 24.º do RJUE e à ausº'ncia'
e pronuncia 

em fase de audiência de interessados; 


b) Notificar a titular do processo do teor da presente deliberação. 
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Edital n.Q 42/CM/2022: 

Publicitação das deliberações da Câmara Municipal tornadas na sua Reunião Ordinária do dia 14 de 
setembro de 2022 

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


administrativo n.º 68/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 68/2022, de que é titular José Sardinha Lopes. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o pro1eto de arquitetura; 


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


Licenciamento para obras de edificação - Aprovação do projeto de Arquitetura - Processo 


administrativo n.º 30/2022 


Foi presente o processo administrativo n.º 30/2022, de que é titular Gonçalo Manuel Belchior Ramos. 


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 edificação - Aprovação do projeto de Arquitetura - Processo 


administrativo n.º 81/2021 


Foi presente o processo administrativo n.º 81/2021, de que são titulares Carlos Manuel Caldeira 


Monteiro e Inácio Vicente Tonaco Ramalho. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar o projeto de arquitetura; 


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


Declaração de caducidade do processo administrativo n.º 48/2020 


Foi presente o processo administrativo n.º 48/2020, de que é titular Proposta Determinante, Lda. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


a) Aprovar a declaração da caducidade do processo n.º 48/2020, por se verificar que a obra não foi 


iniciada sendo ultrapassado os prazos legais para emissão de alvará, encontrando-se verificados os 


pressupostos legais previstos na alínea c) e d), do n.º 3, do artigo 71.º, do RJUE; 


----- c) Notificar o titular do processo do teor da presente deliberação. 


Licenciamento para obras de alteração e ampliação - Aprovação do projeto de Arquitetura e 


Especialidades - Processo administrativo n.º 74/2021 


Foi presente o processo administrativo n.º 74/2021, de que é titular Estevão Rosa Gato. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


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


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. 


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


administrativo n.º 55/2022 
 A: 
Foi.presente o processo administrativo n.º 55/2022, de que é titular Ca m. im Talêntoso - Gestão de 


lmove1s, Lda. 1\ 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: \.~ 
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a) Aprovar o projeto de arquitetura; 


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


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


Especialidades - Processo administrativo n.º 07/2020 


Foi presente o processo administrativo n.º 07 /2020, de que é titular Sofia Rodrigues Coelho Ramos. 


O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 


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


b) 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. 


5 de setembro de 2022 Reguengos de Monsaraz, 

A Presidente da Câmara Municipal 

Marta Prates 

DG 
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Resumo


O verificador encontrou problemas que podem impedir a acessibilidade completa ao documento.
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