MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
Assembleia Municipal
SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2015
ATA Nº 3/2015
Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, nesta Cidade de Reguengos de
Monsaraz e Salão Nobre dos Paços do Município, teve lugar uma sessão ordinária da Assembleia
Municipal, sob a presidência da senhora Ana Maria Férias Paixão Duarte, Presidente da Mesa da
Assembleia Municipal, e sendo a mesma composta ainda pela senhora Gracinda Rosa Canhão
Calisto, na qualidade de Primeiro Secretário e pela senhora Rita Isabel Belo Medinas, que foi
convidada para coadjuvar a Mesa na condução dos trabalhos. ------------------------------------------------Eram vinte e uma horas e trinta minutos quando a senhora Presidente da Mesa da Assembleia
Municipal de Reguengos de Monsaraz, Ana Maria Férias Paixão Duarte, deu início aos trabalhos
desta sessão.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membros Presentes
Depois de feita a chamada verificou-se a presença dos seguintes membros: Ana Maria Férias
Paixão Duarte (Partido Socialista); António Joaquim dos Loios Paulo (Partido Socialista); Gracinda
Rosa Canhão Calisto (Partido Socialista); Luís Fernando Valadas Viola (Coligação Democrática
Unitária); Joaquim José Ramalhosa Passinhas (Partido Socialista); Maria Luísa Neves Pires da
Cunha (Juntos por Reguengos); Rita Isabel Belo Medinas (Partido Socialista); Joaquim Virgílio
Casco Martelo (Coligação Democrática Unitária); Marta de Jesus Rosado Santos (Partido
Socialista); João Miguel Rita Mestre (Coligação Democrática Unitária); Almerindo de Jesus Inverno
Carapeto (Partido Socialista); Anabela Capucho Caeiro (Partido Socialista); António José Fialho
Cartaxo (Presidente da Junta de Freguesia de Corval – Partido Socialista); Jorge Miguel Martins
Berjano Nunes (Presidente da Junta de Freguesia de Monsaraz – Partido Socialista); Élia de Fátima
Janes Quintas (Presidente da Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz – Partido Socialista) e
Gabriela Maria Mendes Ramalho Furão (Presidente da Junta da União de Freguesias de Campo e
Campinho – Partido Socialista). -----------------------------------------------------------------------------------------Não compareceram: António Jorge Ferro Ribeiro (Partido Socialista); Júlio Manuel Cachopas
Colaço Valido (Partido Socialista) e Emanuel Lopes Silva Janeiro (Partido Socialista), tendo
apresentado as respetivas faltas nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 29.º da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------ATA N.º 3
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Do Executivo Municipal estiveram presentes o senhor Presidente da Câmara Municipal, José
Gabriel Paixão Calixto e o senhor Vereador, Carlos Manuel Costa Pereira.---------------------------------Ordem do Dia
Declarada aberta a Sessão com a seguinte Ordem do Dia. ------------------------------------------------------Ponto Um – Apreciação da informação escrita do senhor Presidente da Câmara Municipal sobre a
atividade do Município; ---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto Dois – Apreciação, discussão e aprovação do Plano Operacional Municipal – Ano de 2015; -Ponto Três – Apreciação, discussão e aprovação da Primeira Alteração ao Regulamento de
Ocupação Municipal Temporária de Jovens; ------------------------------------------------------------------------Ponto Quatro – Apreciação, discussão e aprovação da Isenção do Pagamento de Taxas pela
Emissão de Alvarás de Licença de Obras de Construção e pela Ocupação da Via Pública –
Associação de Solidariedade Social de São Marcos do Campo; ------------------------------------------------Ponto Cinco – Apreciação, discussão e aprovação da Autorização Prévia no âmbito da Lei dos
Compromissos e Pagamentos em Atraso – Informação dos Compromissos Plurianuais Assumidos;
Ponto Seis – Apreciação, discussão e aprovação da Revisão n.º 2 às Grandes Opções do Plano
2015-2018 e ao Orçamento Municipal do Ano de 2015; -----------------------------------------------------------Ponto Sete – Apreciação, discussão e aprovação da Adesão do Município à Associação “Rede de
Judiarias de Portugal – Rotas SEFARAD”. ---------------------------------------------------------------------------Leitura e Aprovação da Ata da Sessão Anterior
O Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, Gracinda Rosa Canhão Calisto, em
ordem ao preceituado no n.º 2 do artigo 57.º da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, que
estabeleceu, entre outros, o Regime Jurídico das Autarquias Locais, procedeu à leitura integral da
ata da sessão anterior e pô-la à aprovação de todos os membros. ---------------------------------------------Seguidamente, colocada à votação a ata da sessão ordinária ocorrida no dia 30 de abril de 2015, foi
aprovada à unanimidade dos membros presentes na referida sessão, em ordem ao 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.--------------------------------------------------------------------------------------------
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Correspondência Diversa Recebida
A senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Ana Maria Férias Paixão Duarte, deu
conta da correspondência diversa recebida, anexa à presente ata, nomeadamente: ----------------------Associação Nacional de Municípios Portugueses – Resolução do XXII Congresso da ANMP; ----Casa do Alentejo – Constituição da Comissão Promotora de AMAlentejo. ----------------------------A Assembleia Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------PERÍODO DA ORDEM DO DIA
Apreciação da Informação Escrita do Senhor Presidente
da Câmara Municipal sobre a Atividade do Município
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em harmonia ao
preceituado na alínea c), do n.º 2, do artigo 25.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais,
aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, procedeu à leitura e deu conta da informação
municipal, entregue por escrito a todos os membros, e que ora se transcreve: -----------------------------I. Introdução
Nota introdutória
Valorizar o Território, honrar o trabalho das suas Gentes…
Monte das Serras | Menção honrosa no Concurso “La Selezione del Sindaco” para a melhor paisagem
vitivinícola

Com o desenvolvimento da “Cidade Europeia do Vinho 2015” temos sentido como é fácil promover o nosso território
e a enorme hospitalidade das suas Gentes.
Pensámos em escrever estas breves palavras porque recebemos agora uma boa notícia: as paisagens vitivinícolas
Alentejanas foram distinguidas com mais um prémio no XIV Concurso Europeu “La Selezione del Sindaco”: uma
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menção Honrosa para esta paisagem do Monte das Serras (produtor sediado em São Pedro do Corval), só superada
pelas Paisagens da Ilha do Pico, de Ponte da Barca e de Ponte de Lima.
Esta notícia vem na sequência de, no fim de semana passado, termos “ultrapassado” mais uma difícil etapa recebendo
no nosso Município o CEUCO - Concelho Europeu de Confrarias Enogastronómicas com um sucesso assinalável bem
traduzido na mensagem final do seu presidente, o espanhol Carlos Martin Cosme. O responsável máximo do CEUCO
afirmou: “(…) las gracias por la hospitalidad que nos dispensasteis este fin de semana inolvidable en el que nos hemos
sentido como en nuestra propia casa.
En mi nombre y en el de CEUCO expresar toda mi gratitud a vuestro magnífico pueblo que nos habéis permitido
desarrollar este Gran Symposium en vuestra eterna "Ciudad Europea de Vino" y a la que, sin lugar a duda,
volveremos a seguir estrechando lazos de amistad con todos vosotros.
(…) nos has hecho sentir Reguengos de Monsaraz y nos has mostrado en estos dos magníficos días como se debe de
hacer la amistad entre europeos y promocionar vuestra estupenda región portuguesa de Alentejo. Esperamos haber
estado a la altura que os merecéis”.
São palavras que sabemos serem muito sentidas e pronunciadas por aqueles que, certamente, serão a partir de agora
verdadeiros embaixadores da nossa Região.
Alguém com grandes responsabilidades numa organização do sector turístico de dimensão mundial defendeu que
“…os valores da cultura e da beleza natural constituem os grandes trunfos do luxo inteligente do turismo do século
XXI”. O que torna o Alentejo e, concretamente, o nosso Concelho num dos melhores locais para viver e para visitar
são estes valores.
Gentes que sabem receber, cultura, património construído e imaterial, a riqueza do Cante Alentejano, paisagem
cultural, megalitismo, biodiversidade, tradição, artes e ofícios tradicionais, olaria, mantas de Reguengos mais que
seculares, rica gastronomia tradicional, alguns dos melhores vinhos mundiais, enoturismo, astroturismo (Reserva
Dark Sky Alqueva), turismo em espaço rural de elevada qualidade, atividades náuticas no maior lago artificial da
Europa, tranquilidade e segurança…
São todos estes valores que devemos realçar no nosso marketing territorial.
O trabalho intenso que continuaremos a desenvolver nesta área começa a dar frutos. Devemos marcar e divulgar,
desde já, alguns factos:
• Os selos de qualidade sucedem-se: o melhor destino mundial de enoturismo para visitar (USA Today); a primeira
reserva de astroturismo a ser certificada pela Starlight Tourism Destination da Unesco;
• Os elogiosos artigos que vêm sendo publicados na imprensa mundial;
• A distinção de Reguengos de Monsaraz como Cidade Europeia do Vinho 2015, sucedendo a Jerez de la Frontera,
uma cidade espanhola com mais de 230 mil habitantes;
• O Filme promocional da nossa Cidade Europeia do Vinho foi recentemente classificado em segundo lugar na
categoria “Hospitalidade” do Finisterra Arrábida Film Art & Tourism Festival, o maior festival do género em
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Portugal e um dos mais importantes a nível europeu;
• Os prémios nacionais, europeus e mundiais atribuídos aos vinhos de Reguengos sucedem-se: na edição de 2015 do
concurso “La Selezione del Sindaco” mais 8 medalhas de ouro e 3 de prata, desta vez para quatro produtores do nosso
Concelho: CARMIM, Monte dos Perdigões, Monte das Serras e Luís Duarte;
• As ações de promoção na área da diplomacia económica começam a dar resultados consistentes fruto do trabalho
desenvolvido junto de embaixadas e consulados, quer em Portugal, quer no estrangeiro: por exemplo, a Cidade
Europeia do Vinho estará em grande destaque, este ano, nas comemorações do Dia de Portugal no Consulado de
Portugal em Sevilha;
• As visitas turísticas nos Concelho assumiram um crescimento de 27% nos primeiros quatro meses do ano e os
sinais de alguns enoturismos são manifestamente positivos, com duplicação do número de visitantes no que já
decorreu de 2015;
• O recente Symposium do Conselho Europeu de Confrarias foi um enorme sucesso.
Outros exemplos poderíamos dar que nos transmite uma enorme confiança no nosso território e nestes Alentejanos do
Concelho de Reguengos de Monsaraz que, com toda a tranquilidade, querem dar a conhecer ao Mundo um dos
melhores lugares para viver e visitar.
Vamos certamente conseguir com a ajuda indispensável de todos os Reguenguenses!
Hortas Urbanas de Reguengos de Monsaraz
Numa consulta à plataforma defensora duma agricultura sustentável “Transgénicos Fora” podemos conhecer onde se
cultivam transgénicos em Portugal, e quem os cultiva. Embora haja cultivos continuamente desde 2005, estão
atualmente disponíveis apenas os anos de 2013 e 2014. Estes resultados estão publicados de acordo com os dados
fornecidos pelo Ministério da Agricultura.
Os transgénicos, ou Organismos Geneticamente Modificados (OGM), são seres vivos - plantas, animais,
microrganismos - que foram sujeitos a técnicas de engenharia genética. Esta tecnologia permite que os genes (pedaços
de uma moléculas chamada DNA e que têm informação importante para o funcionamento das células) sejam extraídos
de um organismo, alterados, agregados de novas formas e depois injetados num outro organismo, que vai adquirir
novas características e transmiti-las a toda a sua descendência. Infelizmente, acumulam-se cada vez mais provas do
impacto negativo dos OGM no ambiente, na saúde, na agricultura, na economia e no desenvolvimento sustentável.
Num Alentejo Central “inundado” deste tipo de explorações, o nosso Concelho continua a ser, esperamos que para
sempre, uma das raras e honrosas exceções a uma região quase totalmente impregnada deste tipo de plantações.
Esta realidade que, para já, nos orgulha leva-nos a falar do recente lançamento das Hortas Urbanas de Reguengos de
Monsaraz.
A nossa cidade possui três categorias de espaço: os solos urbanizados, os solos passíveis de urbanização programada e
a estrutura ecológica. A estrutura ecológica compreende a estrutura ecológica principal e a secundária, inserindo-se
nesta última as hortas urbanas.
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Este projeto nasceu num espaço que fora cultivado ao longo dos anos pelos funcionários dos antigos “Caminhos de
Ferro”, o qual sempre teve a função de horta.
A implementação de hortas urbanas em Reguengos de Monsaraz visa, assim, criar um equipamento comunitário com
uma forte componente social e dar continuidade a um espaço cuja identidade esteve sempre ligada à produção
hortícola e que faz parte da história da então Vila de Reguengos de Monsaraz.
A utilização destes espaços promoverá um elo de conveniência social e intergeracional e irá proporcionar benefícios
económicos e de saúde, especialmente no que respeita a uma alimentação mais saudável.
As hortas urbanas de Reguengos de Monsaraz estão localizadas junto à antiga “Estação de Caminhos de Ferro” de
Reguengos de Monsaraz, numa área total de intervenção de cerca de 4.400m², divididas em parcelas de terreno, todas
elas com cerca de 30 m2, sendo destinadas a diferentes utilizações:
• Utilização coletiva, para pessoas coletivas sem fins lucrativos, legalmente constituídas, de cariz social, que tenham a
sua sede e atividade na área do Município de Reguengos de Monsaraz - 5 (cinco) Parcelas de terreno;
• Utilização individual – 38 parcelas de terreno.
• Os grandes objetivos deste projeto são os seguintes:
• Complementar fontes de subsistência alimentar aos beneficiários e desenvolver hábitos alimentares saudáveis;
• Reforçar o apoio social às famílias socialmente mais carenciadas do Concelho;
• Promover o desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis e a sensibilização ambiental e social da comunidade;
• Potenciar a utilização da compostagem e sensibilizar relativamente às questões dos resíduos orgânicos da horta e à
sua importância para a melhoria da fertilidade do solo;
• Fortalecer, valorizar e promover o espirito comunitário na utilização e manutenção do espaço público, bem como o
sentimento de pertença;
• Possibilitar o acesso à prática agrícola a quem não possui terrenos para esse efeito.
O sucesso deste projeto foi tal que numa primeira fase do mesmo mais de 80% dos lotes foi, de imediato, atribuído. Os
respetivos utilizadores passarão a ser para te solução para um Mundo mais saudável.
Contamos numa segunda fase entregar a totalidade dos lotes disponíveis e avançar para a execução de mais lotes na
parte superior do terreno.
Outros Assuntos:
• Simpósio do Conselho Europeu das Confrarias Enogastronómicas
• Feira do Livro
• Alentejo Coral Jovem
• Festa Ibérica da Olaria e do Barro
• Abertura da Casa do Barro
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• “Ligth Run” e Corrida em Família: 700 pessoas em cada uma destas iniciativas
• Comemoração do Dia Mundial da Criança e Fórum Criança
• Inauguração do Parque Campinho
• Cidade Europeia do Vinho: intensa atividade (Dia de Portugal no Consulado Geral de Portugal em Sevilha)
• Filme Cidade Europeia do Vinho segundo classificado na categoria “Hospitality” no Finisterra Arrábida Film Art
& Tourism Festival
• Deputados do PSD na Comissão de Economia e Obras Públicas conheceram a estratégia 2014-2020 para o Lago
Alqueva
• Visitas turísticas ao Concelho no período jan-abr cresceram 27,4%
• Proteção Civil: Plano de Operações Distrital de Socorro apresentado em Reguengos de Monsaraz
II. Deliberações
Reunião Ordinária n.º 9 de dia 29/04/2015




ASSUNTO
Cidade Europeia do Vinho 2015: Presença em Eventos
Projeto Comenius Regio - Polónia
Atribuição das Hortas Urbanas
Dia 9 de maio de 2015
19.ª Feira do Livro 2015
Processo Disciplinar n.º 1/AGL/2015: Relatório Final
Sociedade União e Progresso Aldematense – 100.º Aniversário
(Pedido de Apoio n.º 19/VJLM/2015)
Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 5 às
Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 5 ao Orçamento
Municipal do Ano Económico-Financeiro de 2015 (Despacho n.º
05/GP/CPA/2015)
Plano Operacional Municipal – Ano de 2015 (Proposta n.º
14/VP/2015)
Alteração aos Fatores de Ponderação Específicos – Critérios de
Apoio ao Associativismo Cultural, Recreativo e Social – Ano de
2015 (Proposta n.º 14/VJLM/2015)
Administração Urbanística:
Comunicação Prévia:
- Victor Costa Alves Moreira
Informação Prévia:
- Esporão Azeites, Lda.

DELIBERAÇÃO
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Confirmado / Ratificado por
Maioria
(4 voto a favor e 1 voto de abstenção)

Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade

Aprovado por Unanimidade

Reunião Ordinária n.º 10 de dia 13/05/2015
ASSUNTO
Finisterra Arrábida Film Art & Tourism Festival
2.º Lugar – Filme “Reguengos de Monsaraz – Cidade Europeia do Vinho”
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares – Delegação de
Serviços da Região do Alentejo
Reunião no dia 12 de maio
Conselho da Região Hidrográfica do Alentejo
Presidente da Câmara Municipal – Vogal suplente
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Associação Comercial do Distrito de Évora
Órgãos Sociais – Triénio 2015-2018
CIMAC – Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central
Jantar de Gala de Homenagem aos Antigos Autarcas
Dia 8 de maio
XXI Festa Ibérica da Olaria e do Barro
De 22 a 24 de maio
Festas de Santo António 2015
De 10 a 14 de junho
I VINIREGUENGOS
De 11 a 14 de junho
Conferência Internacional da Vinha e do Vinho
Dias 11 e 12 de junho
Simpósio de Vinhos e Gastronomia da Europa –
CEUCO - Conselho Europeu de Confrarias Enogastronómicas
Dias 5, 6 e 7 de junho
Administração Regional de Saúde do Alentejo – Extensões de Saúde
do Concelho: Visita do Presidente do Conselho Diretivo
Dia 22 de maio
Parecer sobre o Pagamento de Compensações Intermunicípios em
Matéria de Custos de Recolha e Transporte de Resíduos Sólidos
Urbanos (Informação n.º 04/GP/2015)
Queixa-Crime contra Desconhecidos (Informação n.º 09/JUA/2015)
União Velocipédica Portuguesa – Federação Portuguesa de Ciclismo
– Cedência do Pavilhão Gimnodesportiva Arq.º Rosado Correia
(Pedido de Apoio n.º 11/VP/2015)
Confraria Amigos 4L – Cedência do Parque da Cidade (Pedido de
Apoio n.º 12/VP/2015)
ARPIRM - Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de
Reguengos de Monsaraz: Cedência e Utilização de Transporte
(Pedido de Apoio n.º 20/VJLM/2015)
MOVIREG – Associação de Voluntariado em Movimento: IV Dia de
Campo (Pedido de Apoio n.º 21/VJLM/2015)
Centro Cultural Caridadense 1.º Maio: Festas Tradicionais de Verão
(Pedido de Apoio n.º 22/VJLM/2015)
Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 6 às
Grandes Opções do Plano e n.º 6 ao Orçamento Municipal do ano
económico-financeiro de 2015 (Despacho n.º 06/GP/CPA/2015)
Regulamento Interno de Prevenção e Controlo do Consumo
Excessivo de Bebidas Alcoólicas do Município de Reguengos de
Monsaraz (Proposta n.º 43/GP/2015)
Normas de Participação no “Concurso Rainha das Vindimas de
Reguengos de Monsaraz 2015” (Proposta n.º 44/GP/2015)
Extinção do Direito de Ocupação da Loja n.º 24 do Mercado
Municipal de Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 15/VP/2015)
Alteração às Normas de Acesso e Utilização das Hortas Urbanas
do Município de Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 16/VP/2015)
Atividades de Animação de Apoio à Família – Ano Letivo 2015/2016
(Proposta n.º 15/VJLM/2015)
Atribuição do Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º
16/VJLM/2015)
Programa Férias Divertidas 2015 (Proposta n.º 17/VJLM/2015)
Plano de Transportes Escolares – Ano Letivo 2015/2016 (Proposta
n.º 18/VJLM/2015)
Festas de Santo António 2015 – Preço dos Bilhetes de Entrada
(Proposta n.º 19/VJLM/2015)
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Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Confirmado/Ratificado por
Maioria
(4 votos a favor e 1 voto de abstenção)

Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
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Administração Urbanística:
a) Banco Comercial Português, S.A. – Dever de conservação;
b) Magda Sofia Santos Ramalho e Outros – Projetos de arquitetura e
especialidades

Aprovado por Unanimidade

Reunião ordinária n.º 11 de dia 27/05/2015
ASSUNTO
Enoturismo da Ervideira
Número de Visitantes
Festa Ibérica da Olaria e do Barro 2015
Agradecimento
Cidade Europeia do Vinho 2015
De 22 a 24 de maio – Sabores e Saberes da Raia (Mourão)
28 de maio – Encontro com jornalistas no Consulado de Portugal em
Sevilha
Próxima Reunião da Câmara Municipal
Dia 9 de junho de 2015
Atlético Sport Clube Garante Manutenção no Campeonato
Nacional de Seniores
Dia Mundial da Criança
Dia 1 de junho de 2015
Conservatório Regional do Alto Alentejo - Cedência das Piscinas
Municipais Victor Martelo (Descobertas) (Pedido de Apoio n.º
13/VP/2015);
Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz - Cedência
das Piscinas Municipais Victor Martelo (Descobertas) (Pedido de
Apoio n.º 14/VP/2015);
Sociedade Artística Reguenguense - Secção de Ginástica e
Trampolins: XXIV REGTRAMP e XXVIII GIMNOSAR (Pedido de
Apoio n.º 15/VP/2015);
Casa de Cultura de Corval - Passeio de BTT e Caminhada ao Luar
(Pedido de Apoio n.º 16/GP/2015);
Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens Ratificação do Despacho de Homologação das Listas de
Classificação Final (Proposta n.º 45/GP/2015);
Emissão de Perecer nos Termos do n.º 1, do Artigo 54.º, da Lei n.º
91/95, de 2 de Setembro, com a Redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de
agosto - Constituição de Compropriedade de Prédio Rústico
(Ferregial Horta dos Santos) (Proposta n.º 46/GP/2015);
Emissão de Perecer nos Termos do n.º 1, do Artigo 54.º, da Lei n.º
91/95, de 2 de Setembro, com a Redação da Lei n.º 64/2003, de 23 de
agosto - Constituição de Compropriedade de Prédios Rústicos (Vale
Romeiras e Courela do Carrapatelo) (Proposta n.º 47/GP/2015);
Oferta Pública para a Cedência e Exploração do Centro Hípico
Municipal de Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 17/VP/2015);
Atribuição do Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º
20/VJLM/2015);
Atribuição de Lugares para Divertimentos - Festa de Santo António
2015 (Proposta n.º 21/VJLM/2015);
Administração Urbanística:
a) António Horta Carapeto – Comunicação Prévia;
b) Maria Fernanda Natário Ramalho – Projetos de Especialidades
c) José Henrique Arnaud Ramalheira Farinha – Projetos de Arquitetura e
Especialidades;
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DELIBERAÇÃO
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Confirmado / Ratificado por
Unanimidade
Aprovado por Unanimidade

Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade

Aprovado por Unanimidade
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Reunião ordinária n.º 12 de dia 09/06/2015
ASSUNTO
La Selecione del Sindaco
Premiados Vinhos de Reguengos de Monsaraz
Infraestruturas de Portugal, S.A.: Fusão Jurídica da EP com a
REFER
Conselhos da Região Hidrográfica do Alentejo – Designação de
Representantes
Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios
Portugueses
Dia 27 de julho de 2015 – Galeria de Arte da Igreja de Santiago
Tomada de Posição da Assembleia de Freguesia de Reguengos de
Monsaraz – Construção de Ecopista entre Reguengos de Monsaraz e
Caridade
Protocolo com as Juntas de Freguesia do Concelho
Construção do Novo Quartel da GNR de Reguengos de Monsaraz
Festas de Santo António 2015 – Preço dos Bilhetes
Alentejo Coral Jovem
Dia 5 de junho de 2015
Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz – Lar de
Infância e Juventude Nossa Senhora de Fátima
Donativo à Fundação do Gil (Informação n.º 05/GP/2015)
Faturação de Iluminação Pública e Proveito da Concessão da
Atividade de Distribuição de Energia em Baixa Tensão (Informação
n.º 06/GP/2015)
Arquivamento de Processo de Inquérito (Informação n.º
12/JUA/2015)
Clube de Futebol de Estremoz - Secção de Natação: Cedência das
Piscinas Municipais Victor Martelo (Descobertas) (Pedido de Apoio
n.º 17/VP/2015)
CORAL - Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de
Monsaraz: Cedência das Piscinas Municipais Victor Martelo
(Descobertas) (Pedido de Apoio n.º 18/VP/2015)
Grupo Desportivo BTT Piranhas do Alqueva: Maratona BTT
Piranhas do Alqueva - Campeonato Nacional XCM 2015 (Pedido de
Apoio n.º 19/VP/2015)
Associação Humanitária - Bombeiros Voluntários de Reguengos de
Monsaraz: Cedência das Piscinas Municipais Victor Martelo
(Descobertas) (Pedido de Apoio n.º 20/VP/2015)
Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Cedência
do Auditório Municipal (Pedido de Apoio n.º 23/VJLM/2015)
Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Cedência
de Transporte (Pedido de Apoio n.º 24/VJLM/2015)
Associação Humanitária - Bombeiros Voluntários de Reguengos de
Monsaraz: VII Desfile de Fanfarras - Festas de Santo António 2015
(Pedido de Apoio n.º 25/VJLM/2015)
Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 7 às
Grandes Opções do Plano e Alteração n.º 7 ao Orçamento
Municipal do Ano Económico-Financeiro de 2015 (Despacho n.º
07/GP/CPA/2015)
Normas de Cedência e Utilização das Vitrinas Localizadas no
Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º
48/GP/2015)
Primeira Alteração ao Regulamento de Ocupação Municipal
Temporária de Jovens (Proposta n.º 49/GP/2015)
Ratificação do Despacho n.º 02/GP/2015 - Alteração às Normas de
ATA N.º 3
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DELIBERAÇÃO
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Com Conhecimento
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Confirmado / Ratificado por
Maioria
(4 votos a favor e 1 voto de
abstenção
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Confirmado / Ratificado por
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Participação e Funcionamento no "I VINIREGUENGOS" (Proposta
n.º 50/GP/2015)
Ratificação do Despacho n.º 03/GP/2015 - Prorrogação do Período
de Inscrições no Concurso "Rainha das Vindimas de Reguengos de
Monsaraz 2015" (Proposta n.º 51/GP/2015)
Designação de Representantes do Município no Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º
52/GP/2015)
Isenção do Pagamento de Taxas pela Emissão de Alvarás de
Licença de Obras de Construção e Pela Ocupação da Via Pública Associação de Solidariedade Social de São Marcos do Campo
(Proposta n.º 53/GP/2015)
Autorização Prévia no Âmbito da Lei dos Compromissos e
Pagamentos em Atraso - Informação dos Compromissos
Plurianuais Assumido (Proposta n.º 54/GP/2015)
Normas de Participação e Funcionamento da EXPOREG 2015
(Proposta n.º 18/VP/2015)
Extinção do Direito de Ocupação da Loja n.º 24 do Mercado
Municipal de Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 19/VP/2015)
Contrato de Prestação de Serviços por Tarefa - Dinamização de
Atividades de Musica nas Férias Divertidas (Proposta n.º
22/VJLM/2015)
Pedido de Parecer Prévio Vinculativo - Aquisição de Serviço de
Transportes Escolares: Ano Letivo 2015-2016 (Proposta n.º
23/VJLM/2015)
Atribuição do Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º
24/VJLM/2015)
Administração Urbanística:
a) Lago 88 – Atividades Turísticas, Lda. – Projetos de Arquitetura e
Especialidades;
b) Francisco Barradas Martinho – Obras de Conservação
c) Tiago Alexandre Batista David – Licenciamento de Obras de Alteração
e Ampliação;

Unanimidade
Confirmado / Ratificado por
Unanimidade
Aprovado por Unanimidade

Aprovado por Unanimidade

Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade
Aprovado por Unanimidade

Aprovado por Unanimidade

III. Objetivos e Programa Fundamentais da Gestão Municipal
Objetivo 2 Qualidade de Vida e Ambiente
ANOSSACULTURA Desenvolvimento da Identidade Cultural

Exposição, música e desporto nas comemorações do 25 de Abril em Reguengos de Monsaraz
ATA N.º 3
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Mostra identificou propriedade agrícola em Reguengos de Monsaraz foi centro logístico da PIDE na
operação desenvolvida para assassinar Humberto Delgado
O 41º aniversário do 25 de Abril foi assinalado em Reguengos de Monsaraz com exposições, música e desporto. Na
sexta-feira, 24 de abril, foi inaugurada na Praça da Liberdade a exposição “Humberto Delgado – O General Sem
Medo”. Esta mostra explorou três momentos marcantes da história pessoal e política de Humberto Delgado num total
de 20 painéis, mas também demonstrou, segundo documentação portuguesa e espanhola que foi consultada, como
Reguengos de Monsaraz entrou neste acontecimento histórico, nomeadamente por um proprietário agrícola ter
disponibilizado a sua propriedade para centro logístico da operação da PIDE.
Na primeira parte da exposição foi apresentada uma breve biografia da vida do General, a sua infância, formação
militar, opções politicas, pioneirismo e carreira diplomática. A segunda centrou-se nas eleições de 1958, entre
Américo Tomás e Humberto Delgado, que é classificada pelos historiadores como o momento que marca o início do fim
do salazarismo. Por último foram expostos os factos que conduziram ao assassinato do General.
No mesmo dia realizou-se no Auditório Municipal o espetáculo “Cantar Abril”, com a participação de Carlos Alberto
Moniz, Manuel Sérgio, Sara Sérgio, José Farinha e Rosa Marques. No dia seguinte, nos Paços do Município,
decorreu a cerimónia do Içar das Bandeiras, com a interpretação dos hinos do Município, de Portugal e da União
Europeia pela Banda da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense, que depois realizou uma arruada pelas
principais artérias da cidade.
O programa integrou também uma homenagem aos soldados mortos na Grande Guerra e na Guerra Colonial, no
Largo dos Combatentes, a 40ª edição da Estafeta dos Cravos e a sessão da Assembleia Municipal comemorativa do 41º
aniversário do 25 de Abril. A fechar realizou-se o espetáculo musical “Reviver as memórias de Abril”, com a atuação
de Hugo Soft.

Reguengos de Monsaraz homenageou Cante Alentejano com a atuação de seis grupos corais juvenis
Espetáculo apadrinhado por Janita Salomé
Seis grupos juvenis de Cante Alentejano atuaram no dia 5 de junho no Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e
Exposições de Reguengos de Monsaraz. O primeiro convívio de grupos corais juvenis “Alentejo Coral Jovem”
integrou a programação da Cidade Europeia do Vinho 2015 e foi mais um evento do Município de Reguengos de
Monsaraz para homenagear o Cante Alentejano, Património Imaterial da Humanidade.
ATA N.º 3
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Neste encontro atuou o Grupo Coral Os Bel’Aurora de Campinho, Grupo Coral de Beja, Grupo Coral Bafos de Baco
de Cuba, Grupo Coral Moços da Aldêa de Cabeça Gorda, Grupo Coral os Mainantes de Pias e Grupo Coral Juvenil de
Monte do Trigo. Este evento, que foi apadrinhado por Janita Salomé, pretendeu divulgar e promover o Cante na sua
forma mais pura e genuína.
Os grupos corais jovens que atuaram neste primeiro encontro interpretaram Modas do Cancioneiro Alentejano, com
influências das zonas onde vivem, marcando dessa maneira os vários estilos e repertórios existentes no Alentejo do
Cante.

Irmãos Charneca apresentam exposição de pintura e escultura em Monsaraz
“Lado a lado” vai estar patente até 28 de junho na Igreja de Santiago
A exposição “Lado a lado”, dos irmãos e artistas António Charneca, Francisco Charneca e Pedro Charneca, está
patente entre os dias 25 de abril e 28 de junho na Igreja de Santiago, em Monsaraz. Esta mostra organizada pelo
Município de Reguengos de Monsaraz integra o ciclo de exposições Monsaraz Museu Aberto e poderá ser visitada de
terça-feira a domingo, entre as 9h30 e as 13h e das 14h às 18h. Os artistas estão a expor quadros pintados a óleo,
aguarela e acrílico, assim como esculturas produzidas com diversos materiais.
Pedro Charneca iniciou a sua carreira na cerâmica e na pintura a aguarela. Atualmente tem como técnicas principais
a pintura a óleo e a aguarela e a sua temática é bastante variada, com destaque para as paisagens rurais e urbanas. O
artista já participou em cerca de uma centena de exposições coletivas e individuais.
Francisco Charneca participou pela primeira vez numa exposição com apenas 9 anos de idade, tendo apresentado
pinturas a guache e esculturas em terracota e gesso. O mais velho dos três irmãos Charneca adota agora uma
linguagem eclética que parte do realismo, passa pelo hiper-realismo e chega ao abstracionismo.
Na produção de esculturas e quadros predomina a multiplicidade e os contrastes de temas universais que retratam
desde a natureza até comportamentos quotidianos do ser humano. O artista produziu várias esculturas no Alentejo,
entre as quais o monumento de homenagem aos Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz.
Por último, Pedro Charneca, o mais novo dos três irmãos, dedica-se essencialmente à escultura e à pintura de
aguarelas do Alentejo. Em 2007 iniciou com o seu irmão Francisco uma parceria que levou à constituição de um ateliê
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de escultura que tem produzido várias obras, como por exemplo um conjunto de obras de arte utilitária, em particular
uma série de facas de montaria torneadas e esculpidas à mão, pertença de exigentes colecionadores de Portugal e
Espanha.

António Manuel Ribeiro apresentou publicação sobre os UHF na Feira do Livro
Apresentações de livros, música, saraus poéticos, teatros infantis e provas de vinhos
A décima nona edição da Feira do Livro de Reguengos de Monsaraz decorreu entre 18 e 26 de abril na Biblioteca
Municipal. Para além dos milhares de livros que estavam à disposição para aquisição pelo público, este evento
cultural integrou apresentações de livros, espetáculos musicais, saraus poéticos, teatros infantis e provas de vinhos.
A Feira do Livro, que fez parte da programação da Cidade Europeia do Vinho 2015, abriu portas ao público com a
realização de provas de vinho no espaço “Vinho com Arte”. O programa integrou a apresentação do livro “Por detrás
do Pano”, da autoria de António Manuel Ribeiro, editado pela Chiado Editora. O primeiro livro em prosa do vocalista
dos UHF reúne 35 episódios escritos para a Antena 1, entre novembro a dezembro de 2013, que revelam o interior do
mundo da sua banda rock. Outras publicações apresentadas foram “Dieta Mediterrânica - Uma herança milenar para
a humanidade”, de Jorge Queiroz, coordenador técnico na candidatura transnacional da dieta mediterrânica a
Património Imaterial da Humanidade e “No Remanso das Palavras Inquietas”, de Luís Filipe Marcão, com
declamação de poesia por Manuel Sérgio. Na área musical houve atuações dos alunos do Conservatório Regional do
Alto Alentejo, do Coro Polifónico e da Orquestra Juvenil da Banda da Sociedade Filarmónica Harmonia
Reguenguense, do trompetista Pedro Saraiva e de Hugo Soft, que apresentou o espetáculo “Reviver as Memórias de
Abril”, alusivo à celebração do 41º aniversário da “Revolução dos Cravos”.
A Feira do Livro teve ainda um Sarau poético dinamizado por Inês Valadas, Loios Paulo, Luís Filipe Marcão, Manuel
Sérgio e Sofia Rosário, um espetáculo infantil com a participação de Carlos Alberto Moniz, artista, apresentador,
maestro, músico e compositor português e a peça de teatro infantil “Aldeia das laranjas”, pela Do Imaginário
Associação Cultural.
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Festa Ibérica da Olaria e do Barro apresentou mais de meia centena de olarias de Portugal e Espanha
Gonçalo Jordão, que integrou a equipa técnica do filme Grand Budapest Hotel, pintou cinco painéis na
Casa do Barro
A Festa Ibérica da Olaria e do Barro decorreu entre os dias 22 e 24 de maio em S. Pedro do Corval com a participação
de mais de meia centena de olarias e ceramistas de Portugal e de Espanha. A 21ª edição do certame ficará marcada
pela inauguração da Casa do Barro, um centro interpretativo que visa preservar, promover e assegurar a
sustentabilidade da olaria do centro oleiro, proporcionando a todos os visitantes o conhecimento e a aprendizagem
sobre a arte oleira e o barro através de oficinas, palestras e outras atividades. Gonçalo Jordão, muralista que integrou a
equipa do filme Grand Budapest Hotel, de Wes Anderson, que foi distinguida com um Óscar na categoria de Melhor
Direção Artística, pintou cinco painéis na Casa do Barro. Um painel é sobre os diferentes tipos de barro e os restantes
são alusivos aos quatro elementos da natureza, terra, água, ar e fogo. A Casa do Barro resulta da reabilitação de uma
antiga olaria, envolta em história e tradição, com dois fornos de lenha antigos que serviam para cozer a louça, um tino
onde se coava o barro e rodas de oleiro com as suas imponentes arquinas. A recuperação deste local permitiu recriar o
ciclo do barro, desde a terra ao produto final. Na Festa Ibérica da Olaria e do Barro participaram 45 olarias
portuguesas, entre as quais 16 de S. Pedro do Corval. Oriundos de Portugal estiveram também presente oleiros e
ceramistas de norte a sul do país, de localidades como Condeixa-a-Nova, Almoster, Ericeira (2 olarias), Reguengos de
Monsaraz, Sintra, Beringel, Mourão, Cartaxo, Oeiras, Venda do Pinheiro, Redondo (2 olarias), A-da-Beja, Mafra,
Santo André, Lagoa (2 olarias), Galegos S. Martinho, Mem Martins, Póvoa de Santo Adrião, Vila Nova de
Milfontes, Estremoz, Braga, Loures, Queluz, Cacém, Évora de Alcobaça e Mangualde. Espanha esteve representada
com sete olarias de Salvatierra de los Barros.
A programação da Festa Ibérica da Olaria e do Barro integrou as Jornadas Ibéricas de Olaria e Cerâmica, sob o tema
“Olaria, vinho e gastronomia”, que teve a participação de especialistas portugueses e espanhóis, a emissão em direto
do programa da RTP1 “Aqui Portugal” e o Festival Ibérico de Música Popular e Tradicional, com atuações de
Nayara & Ballet Flamenco de Sevilha, D. Laura e Teresa Tapadas, Grupo Flamenco Chanela e a banda e o coro
polifónico da Sociedade Filarmónica Corvalense.
ESPÍRITODESPORTIVO Incentivo das práticas desportivas
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Caminhada das Freguesias pelos trilhos de Reguengos de Monsaraz
Percurso de 10 quilómetros de dificuldade baixa
O Município de Reguengos de Monsaraz organizou no dia 18 de abril a sétima edição do percurso pedestre
“Caminhada das Freguesias”. Os participantes iniciaram o percurso junto à Biblioteca Municipal e terminaram a
caminhada no Parque da Cidade.
O passeio pedestre, inserido no programa da iniciativa “Caminhar, Limpar e Plantar”, teve 10 quilómetros de
percurso de dificuldade baixa pelos trilhos da freguesia de Reguengos de Monsaraz. Uma caminhada ideal para um
passeio em família.
No dia do passeio, os participantes entregaram livros, revistas e jornais para reutilização ou reciclagem.

ATA N.º 3

—

30 de junho de 2015

Página 16 de 145

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
Assembleia Municipal
“Light Run em Família” iluminou Reguengos de Monsaraz
700 participantes correram e contribuíram para a criação de uma sala de Snoezelen
Reguengos de Monsaraz foi iluminado por 700 pessoas na “Light Run em Família”. Esta corrida/caminhada
fluorescente decorreu no dia 16 de maio, às 20h30, num percurso urbano de cinco quilómetros, com partida e chegada
no Parque da Cidade.
A “Light Run em Família” foi uma iniciativa de cariz social organizada pela Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens em Risco de Reguengos de Monsaraz e pelo Município de Reguengos de Monsaraz, que teve também como
objetivo assinalar o Dia Internacional da Família. Com os fundos obtidos através dos donativos dos participantes, que
tiveram no mínimo de contribuir com um euro, a Comissão ajudou a equipar a Unidade de Multideficiência do
Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, participando no projeto de criação de uma sala de Snoezelen.
Esta sala multissensorial proporciona conforto através do uso de estímulos controlados, que são usados de forma
individual ou combinada dos efeitos únicos da música, sons, efeitos luminosos, cores, vibrações suaves, sensações
tácteis e aromaterapia.
Os participantes na “Light Run em Família” receberam material fluorescente, nomeadamente t-shirts, pulseiras,
óculos de sol e bandoletes, e puderam ainda fazer pinturas faciais luminosas. Esta corrida/caminhada decorreu pelas
ruas de Reguengos de Monsaraz, destacando-se a passagem pela Rua Alberto de Monsaraz, junto à Biblioteca
Municipal, que tinha luzes negras para proporcionar um ambiente ainda mais colorido e animado. Antes do início da
“Light Run em Família” houve uma aula de aquecimento de ginástica localizada em grupo e a fechar atuou o Dj
Thiga no coreto do Parque da Cidade.
EDUCAR E FORMAR Ações dirigidas às crianças e jovens

Reguengos de Monsaraz comemorou Dia da Criança com teatro musical
Mais de 800 crianças do pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico
O Município de Reguengos de Monsaraz assinalou o Dia da Criança com um espetáculo de teatro musical e ofereceu
uma lembrança às crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico. Mais de 800 crianças, divididas em três
grupos, conviveram e divertiram-se com um espetáculo organizado pela equipa de animação da Biblioteca Municipal.
Em São Pedro do Corval, a autarquia juntou as crianças das freguesias de Corval e de Monsaraz, em São Marcos do
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Campo as crianças da União de Freguesias de Campo e Campinho e em Reguengos de Monsaraz as desta freguesia.
O Dia da Criança teve o apoio de todas as juntas de freguesia do concelho, do Agrupamento de Escolas de Reguengos
de Monsaraz, da Sociedade Harmonia São Marquense, Hugo Soft e Corval Som.

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Reguengos de Monsaraz realizou o Fórum Criança
Música, teatro e comunicações como “Que risco há numa poção mágica: O que o Asterix não sabia sobre
os riscos das substâncias psicoativas”
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Reguengos de Monsaraz organizou no dia 1 de junho o
Fórum Criança. A quinta edição desta iniciativa decorreu no Dia da Criança, no Auditório Municipal de Reguengos
de Monsaraz, este ano subordinada à temática do álcool, drogas e formas de violência, entre as quais no namoro.
Desta forma pretendeu-se informar, sensibilizar e envolver todos os cidadãos para a promoção dos direitos e proteção
das crianças e jovens em risco.
A sessão de abertura teve a presença de José Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz,
Ana Duarte, Presidente da Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz, António Ribeiro, Diretor do
Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, Armando Leandro, Presidente da Comissão Nacional de
Crianças e Jovens em Risco e Marta Santos, Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de
Reguengos de Monsaraz.
Seguiu-se o primeiro painel do fórum, denominado “Que risco há numa poção mágica: O que o Asterix não sabia
sobre os riscos das substâncias psicoativas”, por Paulo Jesus, coordenador do Centro de Respostas Integradas do
Alentejo Central, que teve como moderadora Joaquina Margalha, Vereadora da Câmara Municipal de Reguengos de
Monsaraz.
Depois decorreu o “Crazy Selfie”, um momento de animação e interação com os participantes em que foram tiradas
fotos em molduras previamente elaboradas com mensagens alusivas aos direitos das crianças. Seguiu-se a
apresentação de uma peça de teatro musical pelos alunos de música do 8º ano do Agrupamento de Escolas de
Reguengos de Monsaraz.
A fechar a manhã, o segundo painel foi uma ação de sensibilização sobre a violência nos relacionamentos, intitulada
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“Namorar com fair play – Violência no namoro”, por Maria Gabriela Segurado, da Delegação Regional do Alentejo
do Instituto Português do Desporto e Juventude, com moderação de Nuno Ramalho, Presidente da Associação de
Estudantes do Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz.
Na parte da tarde, no terceiro painel, moderado por Rui Plácido, Cabo-Chefe do Destacamento Territorial de
Reguengos de Monsaraz da GNR, foi abordada a temática “Crianças e jovens vítimas de violência - compreender,
prevenir e intervir”, com uma comunicação de Balbina Silva, Gestora do Gabinete de Apoio à Vítima de Setúbal da
Associação Portuguesa de Apoio à Vitima. Antes do encerramento do fórum houve música com as atuações de
Margarida Santos e do grupo “Zinga, Zinga” com João Falé e Diogo Cebola”.
MAIS SAÚDE Promoção da saúde

Autarquia entregou parcelas de terreno à população para cultivo de hortas
Promoção da economia familiar e de uma alimentação mais saudável
O Município de Reguengos de Monsaraz entregou no dia 9 de maio as parcelas de terrenos cedidas gratuitamente à
população para cultivar os seus produtos hortícolas. O projeto Hortas Urbanas está a ser desenvolvido num terreno
localizado próximo da antiga estação de caminho-de-ferro, dividido em 43 parcelas de terra de 30 metros quadrados
cada. Do total, 38 parcelas foram entregues a particulares e cinco a pessoas coletivas sem fins lucrativos.
“Vá para a Horta!” é uma proposta da autarquia que beneficia o município com um equipamento comunitário com
uma importante componente social, promove uma maior autonomia alimentar das famílias e uma alimentação mais
saudável com base na sustentabilidade ambiental. Os utilizadores podem semear culturas hortícolas, flores de corte e
plantas aromáticas, medicinais e condimentares.
As hortas urbanas têm como objetivos complementar fontes de subsistência alimentar aos beneficiários, reforçar o
apoio social às famílias carenciadas, desenvolver hábitos alimentares saudáveis, promover a sensibilização ambiental e
social da comunidade e promover o desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis. Com as hortas possibilita-se
também o acesso gratuito à prática agrícola a quem não possui terrenos para esse efeito, potencia-se a utilização da
compostagem e sensibiliza-se relativamente às questões dos resíduos orgânicos da horta e à sua importância para a
melhoria da fertilidade do solo.

CIDADEAMBIENTE Requalificação urbana e ambiental
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Município de Reguengos de Monsaraz inaugurou o Parque Campinho
Todas as freguesias do concelho têm espaços lúdicos e desportivos para a população
O Parque Campinho, espaço lúdico e desportivo construído na aldeia de Campinho, foi inaugurado no dia 19 de abril
pelo Município de Reguengos de Monsaraz. No ato de abertura deste espaço para a população ouviu-se Cante
Alentejano com as atuações do Grupo Coral Gente Nova de Campinho, Grupo Coral Amigos do Cante de São Marcos
do Campo, Grupo Coral Os Bel’Aurora de Campinho, Grupo Instrumental As Brisas do Alentejo e Grupo
Instrumental Os Lírios do Campo.
O parque dispõe de uma área de jogo com as dimensões oficiais para a prática de futsal, andebol, basquetebol e ténis, e
com iluminação para a realização de jogos à noite. Nesta nova infraestrutura existe também uma zona para a prática
de jogos tradicionais, como por exemplo xadrez, damas, malha, corda, pião ou berlinde.
As crianças podem divertir-se no parque infantil e os adultos têm agora à sua disposição equipamentos de
manutenção geriátricos para fazerem exercício físico. A autarquia criou também uma área para merendas com cinco
mesas e bancos de estadia, servidos por zonas de ensombramento.
Todas as freguesias do concelho de Reguengos de Monsaraz dispõem de parques lúdicos e desportivos para a
população.
Objetivo 3 Desenvolvimento Económico Sustentável
TURISMO Exploração do potencial turístico
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Reguengos de Monsaraz promoveu a Cidade Europeia do Vinho 2015 no “Alentejo em Lisboa”
Promoção nacional
O Município de Reguengos de Monsaraz participou no dia 19 de abril na primeira edição do “Alentejo em Lisboa”,
que se realizou na Casa do Comércio, em Lisboa. A autarquia esteve representada neste evento com um stand onde
realizou provas de vinhos da CARMIM – Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz e distribuiu guias de
turismo e folhetos com a programação da Cidade Europeia do Vinho 2015. O espaço promocional proporcionou
também aos visitantes do certame a degustação de queijos de Reguengos de Monsaraz.
O Alentejo em Lisboa foi um evento organizado conjuntamente pelo jornal Diário do Sul e a UACS - União de
Associações do Comércio e Serviços. Esta foi a primeira edição de um evento que teve como objetivo mostrar as
potencialidades turísticas e económicas do Alentejo.
Na sede da União de Associações do Comércio e Serviços decorreu também uma demonstração gastronómica das
regiões de Évora, Beja, Portalegre e Odemira. No “Alentejo em Lisboa” atuaram vários grupos de Cante Alentejano,
classificado recentemente como Património Imaterial da Humanidade.

Projeto da Cidade Europeia do Vinho 2015 apresentado a alunos da Universidade de Évora
Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz
O Município de Reguengos de Monsaraz explicou o projeto da Cidade Europeia do Vinho 2015 a estudantes do
mestrado em Políticas e Projetos da Universidade de Évora. A sessão de apresentação realizou-se no dia 15 de maio no
Auditório da Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz.
No âmbito das unidades curriculares de “Conceção, Avaliação e Monitorização de Políticas e Projetos” e “Fontes de
Financiamento Nacionais e da União Europeia”, os alunos tiveram como objetivos conhecer as etapas de construção e
conceção do projeto da Cidade Europeia do Vinho 2015, identificar os principais instrumentos de monitorização e
avaliação do projeto e qual a estratégia para a obtenção de financiamento.
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Encontro com jornalistas no Consulado de Portugal em Sevilha na apresentação da Cidade Europeia do
Vinho 2015
Promoção internacional
Jornalistas de meios de comunicação social especializados em vinhos e turismo assistiram no dia 28 de maio a uma
apresentação da Cidade Europeia do Vinho 2015 e dos vinhos produzidos em Reguengos de Monsaraz, num encontro
ao final da tarde no Consulado-Geral de Portugal em Sevilha. Cerca de 20 jornalistas degustaram os vinhos oficiais da
Cidade Europeia do Vinho 2015 e assistiram ao visionamento do vídeo promocional.
Nesta ação de promoção estiveram presente José Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de
Monsaraz, Vitor Silva, Presidente da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, e António Lacerda,
Diretor Executivo da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo. Desta forma, pretendeu-se também
fortalecer uma imagem sólida e de prestígio para os vinhos produzidos em Reguengos de Monsaraz.

Cidade Europeia do Vinho 2015 em Badajoz
Promoção internacional no Centro Comercial El Faro
A Cidade Europeia do Vinho 2015 foi promovida entre 4 e 9 de maio no Centro Comercial El Faro, em Badajoz, na
Extremadura espanhola. O Município de Reguengos de Monsaraz esteve representado no maior centro para compras,
lazer e restauração de Badajoz, com um stand onde realizou diariamente provas de vinhos oficiais da Cidade Europeia
do Vinho 2015, distribuiu folhetos com a programação anual e o guia de turismo do concelho.
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Nesta ação promocional no Centro Comercial El Faro foram igualmente divulgadas as potencialidades turísticas da
região, nomeadamente o Lago Alqueva, a vila medieval de Monsaraz, o Centro Oleiro de S. Pedro do Corval e todo o
património arquitetónico, arqueológico e cultural do concelho. O centro comercial El Faro tem mais de uma centena
de lojas.

Cidade Europeia do Vinho 2015 na ExpoBarrancos 2015 – Feira do Presunto e dos Enchidos
Promoção nacional com provas de vinhos
A Cidade Europeia do Vinho 2015 foi promovida entre os dias 24 e 26 de abril na ExpoBarrancos 2015 - Feira do
Presunto e dos Enchidos, que decorreu no Parque de Feiras e Exposições de Barrancos. No espaço da autarquia houve
diariamente provas dos vinhos oficiais da Cidade Europeia do Vinho 2015, distribuição de folhetos com a programação
anual do evento e de guias de turismo do concelho.
A ExpoBarrancos 2015 - Feira do Presunto e dos Enchidos é um evento que visa a dinamização das atividades
económicas e a valorização dos produtos alentejanos. Durante os três dias do certame, os visitantes puderam assistir a
demonstrações de corte de presuntos e provas de enchidos e de presuntos da região, mas também espetáculos musicais,
como um tributo ao Cante Alentejano, Património Imaterial da Humanidade.

Cidade Europeia do Vinho 2015 na Festa do Vinho do Cartaxo
Promoção nacional
O Município de Reguengos de Monsaraz participou entre os dias 30 de abril e 3 de maio na XXVII Festa do Vinho do
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Cartaxo, que se realizou no Pavilhão Municipal de Exposições do Cartaxo. A Cidade Europeia do Vinho 2015 foi
promovida neste certame com um stand onde se realizaram diariamente provas de vinhos e através da distribuição da
programação anual de eventos.
Neste certame, a autarquia promoveu igualmente as potencialidades turísticas do concelho, como o Lago Alqueva, a
vila medieval de Monsaraz, o Centro Oleiro de S. Pedro do Corval e todo o património arquitetónico, arqueológico e
cultural.
A programação da Festa do Vinho do Cartaxo integrou provas enogastronómicas, colóquios e espetáculos musicais.

Cidade Europeia do Vinho 2015 no Festival Ibérico do Vinho
Promoção turística
A Cidade Europeia do Vinho 2015 foi promovida entre os dias 30 de abril e 3 de maio na 2ª edição do Festival Ibérico
do Vinho, que se realizou na Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal. Reguengos de Monsaraz aceitou o convite da
organização para ter um espaço de promoção de destaque no evento enquanto Cidade Europeia do Vinho 2015,
distinção atribuída pela RECEVIN – Rede Europeia das Cidades do Vinho.
No local, o Município de Reguengos de Monsaraz realizou diariamente provas dos vinhos oficiais da Cidade Europeia
do Vinho 2015 e divulgou as potencialidades turísticas da região, como o Lago Alqueva, a vila medieval de Monsaraz,
o Centro Oleiro de S. Pedro do Corval e todo o património arquitetónico, arqueológico e cultural do concelho.
Durante o festival foram distribuídos folhetos com a programação anual da Cidade Europeia do Vinho 2015 e guias de
turismo do concelho.
No dia 1 de maio atuou o Grupo Coral da Casa do Povo de Reguengos de Monsaraz e em seguida foram apresentados
os vinhos da Cidade Europeia do Vinho 2015, que tem nove produtores de vinho oficiais, nomeadamente a CARMIM
– Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz, Esporão, Ervideira, Monte dos Perdigões, Adega José de Sousa,
Monte das Serras, Quinta da Várzea, Luís Duarte Vinhos e São Lourenço do Barrocal.
O Festival Ibérico do Vinho apresentou alguns dos melhores vinhos portugueses e espanhóis e proporcionou aos
visitantes sessões de cozinha ao vivo, workshops, apresentações e provas de vinho comentadas. Organizado pela
Câmara Municipal de Setúbal e pela Associação Baía de Setúbal, o festival contou com a presença de diversos
especialistas, como escanções e provadores de vinho, consultores de vinhos e jornalistas especializados nesta área.
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Cidade Europeia do Vinho 2015 na Feira Saberes e Sabores da Raia
Provas dos vinhos oficiais da Cidade Europeia do Vinho 2015
A Cidade Europeia do Vinho 2015 foi promovida de 22 a 24 de maio na Feira Saberes e Sabores da Raia, em Mourão.
Neste certame, o Município de Reguengos de Monsaraz teve um stand com provas diárias dos vinhos da Cidade
Europeia do Vinho 2015, distribuição de folhetos com a sua programação e guias de turismo.
A feira tradicional Saberes e Sabores da Raia é um certame que pretende contribuir para a dinamização das atividades
económicas, agrícolas e pecuárias na região do Alentejo. Durante os três dias do evento, os visitantes tiveram a
oportunidade de assistir a exposições, colóquios, provas desportivas e espetáculos musicais.

Cidade Europeia do Vinho 2015 na Feira Internacional da Cortiça
Provas de vinhos oficiais da Cidade Europeia do Vinho 2015
A Cidade Europeia do Vinho 2015 foi divulgada na FICOR - Feira Internacional da Cortiça, que decorreu entre os
dias 28 a 31 de maio, no Centro de Exposições de Coruche. O Município de Reguengos de Monsaraz teve um stand
promocional para degustação dos vinhos oficiais da Cidade Europeia do Vinho 2015. No espaço da autarquia foram
também oferecidos guias de turismo do concelho e folhetos com a programação da Cidade Europeia do Vinho 2015.
A FICOR é a principal feira de cortiça nacional e a temática deste ano incidiu sobre o “Montado e Lezíria – a sua
importância para a conservação dos solos”. Uma das principais novidades do certame deste ano foi a ligação da cortiça
ao mundo do vinho.
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A FICOR integrou atividades na natureza, passeios no montado, gastronomia e provas de vinho.

Évora Hotel recebeu Semana da Cidade Europeia do Vinho 2015
Provas de vinhos e mostra de mantas tradicionais e peças de olaria de S. Pedro do Corval
O Município de Reguengos de Monsaraz organizou entre 25 e 31 de maio a Semana da Cidade Europeia do Vinho
2015 no Évora Hotel. Em cada dia da semana, entre as 18h e as 20h, um produtor de vinho oficial da Cidade Europeia
do Vinho 2015 promoveu os seus vinhos com provas e degustações.
Os clientes e visitantes do Évora Hotel puderam também apreciar e adquirir as mantas alentejanas de Reguengos de
Monsaraz e peças de olaria do Centro Oleiro de S. Pedro do Corval. No dia 29 de maio decorreu um “Fim de tarde
alentejano” com provas de queijos e vinhos, seguindo-se a atuação de um grupo coral. Durante esta semana
promocional houve ofertas de vouchers para visitas à adega da CARMIM – Cooperativa Agrícola de Reguengos de
Monsaraz e descontos na aquisição dos seus vinhos na Wine Shop do Évora Hotel.

Cidade Europeia do Vinho 2015 no ÉvoraWine
Stand de Reguengos de Monsaraz teve degustação de vinhos
A Cidade Europeia do Vinho 2015 foi promovida nos dias 30 e 31 de maio no ÉvoraWine “Alentejo – o saber do
vinho”, que decorreu no Jardim do Paço, em Évora. A segunda edição do certame teve a participação de 40 produtores
de vinhos alentejanos e cerca de 160 vinhos para provas pelos visitantes.
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Neste evento, Reguengos de Monsaraz teve um stand promocional decorado com imagens alusivas às vinhas e à vila
medieval de Monsaraz, onde houve provas dos vinhos oficiais da Cidade Europeia do Vinho 2015. A autarquia
divulgou igualmente neste certame as suas potencialidades turísticas, nomeadamente o Lago Alqueva, a vila medieval
de Monsaraz, o Centro Oleiro de S. Pedro do Corval e todo o património arquitetónico, arqueológico e cultural do
concelho.
O ÉvoraWine é um evento que pretende tornar a região de Évora num lugar de culto para os apreciadores de vinho e
contemplou um vasto programa ligado ao vinho. No certame houve Showcookings e mostras de produtos regionais,
assim como um curso de iniciação e um curso avançado sobre vinhos.
O evento, promovido pela ÉvoraWine, contou com o apoio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Alentejo, Comissão Vitivinícola Regional Alentejana, Turismo do Alentejo e Ribatejo e Município de Reguengos
de Monsaraz - Cidade Europeia do Vinho 2015.

Cidade Europeia do Vinho 2015 promoveu os vinhos premiados no concurso “La Selezione del Sindaco” no
Festival de Vinhos Europeus e do Enoturismo
Produtores de vinhos de Reguengos de Monsaraz receberam oito medalhas de ouro e três de prata
A Cidade Europeia do Vinho 2015 foi promovida no Festival de Vinhos Europeus e do Enoturismo, que decorreu
entre os dias 5 e 7 de junho nos jardins do Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, onde foram apresentados os
vencedores do concurso internacional de vinhos “La Selezione del Sindaco”. O Município de Reguengos de Monsaraz
teve um stand promocional neste certame, onde realizou degustações e provas de vinhos dos produtores premiados no
concurso, nomeadamente da CARMIM - Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz, Monte dos Perdigões,
Luís Duarte Vinhos e Monte das Serras.
Este concurso enológico que prevê a participação conjunta do produtor e do município colocou à prova mais de 1100
vinhos de toda a Europa e do Brasil, tendo os produtores de Reguengos de Monsaraz recebido oito medalhas de ouro e
três de prata. A CARMIM foi premiada com ouro pelos vinhos Monsaraz Touriga Nacional 2011, Monsaraz Alicante
Bouschet 2012, Mestre Batista 2011 e Reguengos 2014, e com prata com os vinhos Reguengos Reserva 2011 e
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Reguengos Reserva 2013.
O Monte dos Perdigões recebeu duas medalhas de ouro neste concurso internacional com os vinhos Poliphonia
Reserva Tinto 2013 e Tapada do Barão Colheita Selecionada Tinto 2014. Luís Duarte Vinhos foi também premiado
com ouro pelo vinho Rubrica 2012 e o Monte das Serras recebeu igualmente uma medalha de ouro com o vinho Jornas
2014 e uma de prata com o vinho Monte do Desespero 2012.
O concurso “La Selezione del Sindaco” foi realizado pela primeira vez fora de Itália, numa organização da Associação
de Municípios Portugueses do Vinho, em parceria com a associação italiana Cittá del Vino e a RECEVIN - Rede
Europeia das Cidades do Vinho. No Festival de Vinhos Europeus e do Enoturismo, os visitantes puderam degustar os
1100 vinhos que participaram no concurso e que foram avaliados por um júri internacional composto por 80
provadores.

Cidade Europeia do Vinho 2015 promove viagens noturnas pelo céu de Alqueva com provas de vinhos
Iniciativa organizada pelo Município de Reguengos de Monsaraz e pela Genuineland
A Cidade Europeia do Vinho 2015 organizou no dia 16 maio mais uma observação astronómica com provas de
vinhos. Esta viagem pelo céu de Alqueva decorreu na unidade de turismo Casa Saramago, na aldeia de Telheiro,
próximo da vila medieval de Monsaraz, e os participantes puderam degustar vinhos da Ervideira, um dos nove
produtores de vinho oficiais da Cidade Europeia do Vinho 2015, em conjunto com a CARMIM – Cooperativa
Agrícola de Reguengos de Monsaraz, Esporão, Monte dos Perdigões, Adega José de Sousa, Quinta da Várzea, Luís
Duarte Vinhos, Monte das Serras e São Lourenço do Barrocal.
Esta iniciativa do Município de Reguengos de Monsaraz e da Genuineland – Rede de Turismo de Aldeia do Alentejo
realizou-se perto da Lua Nova, com o disco iluminado a dois por cento mas a nascer às 4h da manhã, pelo que a prova
de vinhos foi totalmente às escuras. Os participantes no evento puderam assim colocar os seus sentidos à prova e
ATA N.º 3

—

30 de junho de 2015

Página 28 de 145

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
Assembleia Municipal
desfrutar da paisagem e do ambiente, que devido à ausência de luz artificial proporcionou experiências únicas em
contacto com a natureza e sob um céu estrelado.
No âmbito da programação da Cidade Europeia do Vinho, a Casa Saramago proporciona observações astronómicas
com provas de vinhos também nos dias 13 de junho, 15 de agosto, 12 de setembro e 10 de outubro. Entre os dias 15 e
18 de julho vai decorrer a Dark Sky Party Alqueva com diversos eventos ligados ao vinho.
Reguengos de Monsaraz integra a Reserva Dark Sky Alqueva, o primeiro sítio no mundo a receber a Certificação
Starlight Tourism Destination atribuída pela UNESCO e pela Organização Mundial do Turismo.

Cidade Europeia do Vinho 2015 em destaque na Ovibeja
Reguengos de Monsaraz realizou provas de vinhos e distribuiu folhetos com a programação anual
A Cidade Europeia do Vinho 2015 foi promovida entre os dias 29 de abril e 3 de maio na 32ª edição da Ovibeja, que se
realizou no Parque de Feiras e Exposições de Beja. O Município de Reguengos de Monsaraz teve um stand
promocional com 54 metros quadrados onde decorreram provas diárias de vinhos oficiais da Cidade Europeia do
Vinho 2015 e com distribuição de folhetos aos visitantes com a programação anual e guias de turismo do concelho.
A Ovibeja é um dos principais eventos que se realizam no sul do país. A mostra contribui para a dinamização das
atividades económicas, agrícolas e pecuárias na região do Alentejo, valorizando a sua qualidade a nível nacional e
internacional. O programa do certame integrou exposições, colóquios, provas desportivas e espetáculos musicais.
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44 confrarias europeias no Simpósio de Vinhos e Gastronomia da Europa
Cerca de 120 confrades uniram o vinho à gastronomia
Reguengos de Monsaraz, Cidade Europeia do Vinho 2015, recebeu entre os dias 5 e 7 de junho o Simpósio de Vinhos
e Gastronomia da Europa – CEUCO - Conselho Europeu de Confrarias Enogastronómicas. O encontro juntou 44
confrarias e cerca de 120 confrades nacionais e estrangeiros e teve como objetivo refletir e debater sobre a preservação
e promoção das gastronomias e dos vinhos. Carlos Martin Cosme, Presidente do CEUCO - Conselho Europeu de
Confrarias Enogastronómicas entregou uma distinção a Reguengos de Monsaraz pela promoção do vinho e da
gastronomia enquanto Cidade Europeia do Vinho 2015. Em Reguengos de Monsaraz estiveram também os
representantes do CEUCO em França, Itália, Hungria, Grécia. Portugal, Espanha, Bélgica e Macau.
O Simpósio de Vinhos e Gastronomia da Europa teve como objetivo refletir e debater sobre a preservação e promoção
das gastronomias e dos vinhos. Os confrades confecionaram um almoço com partilha dos pratos confecionados, que
foram acompanhados pelos vinhos oficiais da Cidade Europeia do Vinho 2015, e realizaram um desfile pelas ruas de
Reguengos de Monsaraz.

Deputados do PSD na Comissão de Economia e Obras Públicas conheceram a estratégia 2014-2020 para o
Lago Alqueva
Reguengos de Monsaraz - Cidade Europeia do Vinho 2015 apresentada aos deputados
O Vice-presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Luís Leite Ramos, e os deputados do PSD na Comissão de
Economia e Obras Públicas estiveram no dia 14 de abril no Município de Reguengos de Monsaraz, no âmbito do 2º
Roteiro Temático do Turismo no Alentejo. Os deputados estiveram acompanhados por Ceia da Silva, Presidente da
Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, e foram recebidos no Salão Nobre dos Paços do Concelho por
José Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz e também Presidente do Conselho Diretivo
da Associação Transfronteiriça do Lago Alqueva.
Em cima da mesa esteve a estratégia de desenvolvimento para o Lago Alqueva no enquadramento do Portugal 2020,
os eventos programados e a importância da Cidade Europeia do Vinho 2015 para o concelho de Reguengos de
Monsaraz e para a promoção dos vinhos da região, mas também a Reserva Dark Sky Alqueva, o primeiro sítio no
mundo a receber a Certificação Starlight Tourism Destination atribuída pela UNESCO e pela Organização Mundial
do Turismo.
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Em Reguengos de Monsaraz, os deputados do PSD na Comissão de Economia e Obras Públicas ouviram também as
preocupações da autarquia no setor do turismo e a estratégia de promoção e de desenvolvimento que pretende
implementar no concelho.

Filme promocional da Cidade Europeia do Vinho 2015 venceu o segundo prémio no Festival Finisterra
Vídeo produzido pelo Município de Reguengos de Monsaraz
O filme promocional de apresentação da Cidade Europeia do Vinho 2015 obteve o segundo prémio na categoria
“Hospitality” no Finisterra Arrábida Film Art & Tourism Festival, que decorreu entre 6 e 10 de maio, em Sesimbra.
Este festival teve a participação de 178 filmes de 48 países que competiram nas áreas de publicidade, promoção,
documentário e timelapse.
O vídeo (www.youtube.com/watch?v=6lQG_cWN4fs&feature=youtu.be) foi produzido pelo Município de
Reguengos de Monsaraz e mostra imagens da vila medieval de Monsaraz, do Lago Alqueva e das infraestruturas
náuticas, das vinhas e dos produtores de vinho, dos monumentos megalíticos, das oliveiras milenares e da Reserva
Dark Sky Alqueva. O filme, que integra timelapses e imagens filmadas com drones, apresenta também o Centro
Oleiro de S. Pedro do Corval, a gastronomia, o Cante Alentejano e as cidades de Évora e Elvas, parceiras da Cidade
Europeia do Vinho 2015.
Para José Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, “este galardão obtido no maior
festival cinematográfico do género no nosso país e um dos melhores da Europa, demonstra a qualidade do trabalho
produzido na promoção do concelho e da Cidade Europeia do Vinho 2015. Este prémio tem um grande significado e é
um grande orgulho para todos os reguenguenses”, afirmou o autarca.
O Finisterra Arrábida Film Art & Tourism Festival tem o fotógrafo Carlos Sargedas como diretor e é uma
organização da Arrábida Film Comission.
Museu Mestre Batista recebeu a casaca que D. Francisco Mascarenhas vestiu quando foi padrinho de
alternativa do cavaleiro tauromáquico
Espólio do cavaleiro natural do concelho de Reguengos de Monsaraz visto por mais de 4.500 pessoas no
primeiro ano exposto ao público
No primeiro ano aberto ao público, o Museu Mestre Batista, em Reguengos de Monsaraz, registou mais de 4.500
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visitantes, maioritariamente nacionais, que quiseram conhecer melhor a carreira do cavaleiro tauromáquico. Para
assinalar a data, D. Francisco Mascarenhas doou a casaca que vestiu no dia 15 de setembro de 1958, data em que foi
padrinho de alternativa de José Mestre Batista (1940-1985), na Praça Daniel Nascimento, na Moita.

A casaca, roxa e bordada a fio de prata, enriquece o espólio do museu que integra mais 23 casacas, um fato curto
completo, várias jaquetas, quatro fatos de tourear (trajo de Luzes) dos bandarilheiros, a cabeça, a crina e uma pata do
cavalo Falcão, quatro selas de tourear e dois selins à inglesa, vários arreios de cortesia, freios e estribos. Em exposição
estão também alguns objetos pessoais do toureiro, como relógios de bolso com corrente em prata, fio com crucifixo em
prata, botões de punho em prata, aliança de casamento e devido livrinho de Pádua, livro de orações com capa em
madre pérola, óculos de ler, troféus e as insígnias do grau de Comendador da Ordem do Infante Dom Henrique,
atribuído a título póstumo pelo Presidente da República, Ramalho Eanes, em 1985.
O Museu Mestre Batista foi inaugurado no dia 30 de maio de 2014, data em que se assinalou o 74º aniversário do
nascimento do histórico cavaleiro tauromáquico em S. Marcos do Campo, localidade do concelho de Reguengos de
Monsaraz. O museu acolhe o espólio mais relevante de José Mestre Batista, cedido pela família do toureiro,
nomeadamente pela sua viúva, Tina Mestre Batista, e está aberto ao público de terça-feira a domingo, das 10h às 13h
e entre as 15h e as 19h.
Em 2009 José Mestre Batista foi homenageado pela Junta de Freguesia de São Marcos do Campo com a inauguração
de uma estátua equestre na rotunda de entrada da aldeia e dois anos depois pela Santa Casa da Misericórdia de
Reguengos de Monsaraz com a atribuição do seu nome à praça de touros de Reguengos de Monsaraz.
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Visitas turísticas ao concelho de Reguengos de Monsaraz aumentaram 27 por cento até abril
Visitas registadas este ano nos museus, monumentos, exposições e postos de turismo
As visitas turísticas aos museus, monumentos, exposições e postos de turismo do concelho de Reguengos de Monsaraz
aumentaram 27,4 por cento nos primeiros quatro meses deste ano, em comparação com o período homólogo de 2014.
Entre janeiro e abril, época baixa, houve mais de 40 mil visitas a locais de interesse turístico. O significativo
crescimento da afluência turística nos primeiros meses do ano poderá ser interpretado como efeito da notoriedade que
Reguengos de Monsaraz tem obtido com o estatuto de Cidade Europeia do Vinho 2015.
A autarquia estima que o concelho tenha recebido mais de 20 mil turistas, uma subida de cerca de 10 por cento
comparativamente com o mesmo período do ano passado. Foi na vila medieval que mais cresceu o número de visitas,
nomeadamente na Igreja da Misericórdia e no Museu do Fresco, com aumentos de 58,3 e 48,2 por cento,
respetivamente, mas também na Igreja Matriz com mais 10,3 por cento.
Em Monsaraz, a afluência turística é também contabilizada nas exposições que estão patentes na Casa Monsaraz e na
galeria da Igreja de Santiago. O Museu José Mestre Batista, inaugurado há cerca de um ano em Reguengos de
Monsaraz em homenagem ao cavaleiro tauromáquico, registou mais de 850 visitas entre janeiro e abril.
Nos postos de turismo de Monsaraz e de Reguengos de Monsaraz, cerca de 8.500 turistas pediram informações sobre
o concelho, correspondendo a um aumento de 32,9 por cento no da vila medieval e de 20,5 por cento no da sede de
concelho. Os turistas nacionais significaram 45,8 por cento do total, seguindo-se os espanhóis com 20,8 por cento e os
franceses com 10,2 por cento. Registaram-se também números significativos de turistas de Inglaterra, Brasil,
Alemanha, Holanda, Bélgica, Canadá, Austrália, Itália, Japão e Estados Unidos da América.
Em 2014, a autarquia registou cerca de 134 mil visitas turísticas, mais 11,4 por cento que no ano anterior.
DINAMIZAR Dinamização da Atividade Económica
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Município de Reguengos de Monsaraz reuniu com oleiros de S. Pedro do Corval para preparação de
iniciativas promocionais
Casa do Barro vai ser inaugurada na Festa Ibérica da Olaria e do Barro
O Município de Reguengos de Monsaraz realizou no dia 14 de abril uma reunião com os oleiros de S. Pedro do
Corval, maior centro oleiro do país com 22 olarias em atividade, para preparação de iniciativas promocionais e de
divulgação da sua arte tradicional. Os oleiros visitaram as obras de construção da Casa do Barro, o futuro centro
interpretativo da olaria de S. Pedro do Corval que vai abrir ao público em maio, durante a Festa Ibérica da Olaria e do
Barro.
Em cima da mesa esteve a possibilidade de geminação da Casa do Barro com o museu da olaria de Salvatierra de los
Barros, localidade parceira na organização há mais de duas décadas da Festa Ibérica da Olaria e do Barro, mas
também a forma de divulgação e os materiais de promoção deste centro interpretativo. Os oleiros presentes neste
encontro analisaram também as vantagens e a importância de criarem uma associação de defesa da sua atividade
económica e que tenha mecanismos para promover o centro oleiro a nível nacional e internacional. Na reunião
concluiu-se igualmente que é fundamental existir formação adequada para preparar os oleiros para criarem novas
peças e assim conseguirem entrar noutros mercados.
Os eventos promocionais são muito importantes para a divulgação das olarias e do Centro Oleiro de S. Pedro do
Corval. Assim, foi analisada a participação das olarias na Ferinarte – Feira Internacional de Artesania en
Extremadura, mas também questões referentes à preparação da Festa Ibérica da Olaria e do Barro.
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Seminário sobre os vinhos do Alentejo na Cidade Europeia do Vinho 2015
Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz
O caráter único e diferenciador que as castas alentejanas atribuem ao vinho foi um dos temas abordados no seminário
“Da diversidade das castas de vinho aos diferentes paladares. O consumo de vinho enquanto prática social”, que
decorreu no dia 9 de maio, na Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz. Esta iniciativa foi uma organização
do Centro Local de Aprendizagem da Universidade Aberta em parceria com o Município de Reguengos de Monsaraz
e integrou a programação da Cidade Europeia do Vinho 2015.
O seminário foi dinamizado por João Mota Barroso (Diretor na Comissão Vitivinícola Regional Alentejana e
professor na Universidade de Évora), Rui Veladas (Enólogo na CARMIM – Cooperativa Agrícola de Reguengos de
Monsaraz) e Rosalina Pisco Mota (Professora no Departamento de Sociologia da Universidade de Évora), que
abordaram temas como o consumo de vinho enquanto prática social e transmitiram conhecimentos sobre as castas
portuguesas e autóctones do Alentejo. Os participantes puderam também degustar os vinhos oficiais da Cidade
Europeia do Vinho 2015.
Objetivo 4 Cooperação com as Freguesias e com a Sociedade Civil
PROCIVIL Segurança e Proteção Civil

A sessão pública de apresentação do Plano de Operações Distrital de Évora e do Dispositivo Especial de Combate a
Incêndios Florestais para este ano decorreu no dia 30 de abril, no Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz. A
sessão foi organizada pelo Município de Reguengos de Monsaraz e pela Autoridade Nacional de Proteção Civil e
integrou a programação da Cidade Europeia do Vinho 2015.
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A abrir esta reunião houve uma intervenção de José Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de
Monsaraz, seguindo-se a apresentação do Plano de Operações Distrital, por José Ribeiro, Comandante Operacional
Distrital de Évora. O encerramento foi efetuado por José Manuel Moura, Comandante Operacional Nacional. Após a
sessão, decorreu a visita à exposição estática de veículos operacionais da Proteção Civil, na Praça da Liberdade. A
fechar o encontro houve degustação de vinhos oficiais da Cidade Europeia do Vinho no espaço promocional “Vinho
com Arte”, nomeadamente da CARMIM – Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz, Esporão, Ervideira e
Monte dos Perdigões.
Objetivo 5 Modernização Municipal
CONSIGO Aproximação aos cidadãos

Homenagem Nacional aos Combatentes em Lisboa com participação de familiares de militares de
Reguengos de Monsaraz
Encontro decorreu em Belém junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar
A Comissão Executiva para a Homenagem Nacional aos Combatentes realizou no dia 10 de Junho, Dia de Portugal, o
XXII Encontro junto ao Monumento aos Combatentes do Ultramar, em Belém, Lisboa. Tal como os anteriores, este
encontro visou comemorar aquele dia e prestar homenagem e não deixar esquecer quem um dia foi chamado pela
Pátria e morreu ao serviço de Portugal.
No concelho de Reguengos de Monsaraz residiam alguns combatentes cujos nomes perduram gravados nas lápides
que envolvem o Monumento. Serão ainda lembrados aqueles que hoje em dia continuam a cumprir missões patrióticas
na defesa dos interesses de Portugal em qualquer parte do mundo.
Os familiares dos combatentes naturais do concelho que participaram nesta homenagem partiram da Praça da
Liberdade.
IV. Síntese de Funcionamento de Serviços
JUA | Gabinete Jurídico e de Auditoria
Reclamações, recursos hierárquicos e processos judiciais pendentes, com indicação da respetiva fase e
estado
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A) Processos pendentes nos tribunais administrativos em que o Município é Réu, ou Recorrido, ou
Executado: Total: 8 (oito)
1. PROCESSO N.º 540/03, A CORRER TRÂMITES NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E FISCAL DE
LISBOA – 4.ª SECÇÃO-1.º JUÍZO - Trata-se de um recurso contencioso de anulação da deliberação da câmara
municipal de 28 de maio de 2003. Não é peticionada qualquer responsabilidade financeira ao Município.
2. PROCESSO N.º 95/08.9BEBJA, A CORRER TRÂMITES NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E
FISCAL DE BEJA - Ação administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos, em que é
peticionada a anulação da execução de obras. Não é peticionada qualquer responsabilidade financeira.
3. PROCESSO N.º 221/08.8BEBJA, A CORRER TRÂMITES NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E
FISCAL DE BEJA - Trata-se de uma ação administrativa comum, sob a forma sumária, na qual está em causa a
responsabilidade civil extracontratual do Município por acidente de viação. O Autor peticiona o pagamento e a
assunção de uma responsabilidade no montante de € 14.250,00.
4. PROCESSO N.º 406/08.7BEBJA, A CORRER TRÂMITES NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E
FISCAL DE BEJA - Trata-se de uma ação administrativa especial de pretensão conexa com atos administrativos.
A Autora peticiona que seja declarado nulo ou anulado o ato de homologação praticado pelo Presidente da Câmara
Municipal de uma deliberação do Júri do Concurso. Não é peticionada qualquer responsabilidade financeira.
5. PROCESSO N.º 398/10.2BEBJA, A CORRER TRÂMITES NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E
FISCAL DE BEJA - Trata-se de uma ação administrativa comum sob a forma de processo sumário. Valor da
ação e pedido do Autor: € 3.195,39 (três mil cento e noventa e cinco euros e trinta e nove cêntimos), que inclui
juros de mora vencidos.
6. PROCESSO N.º 124/11.9BEBJA, A CORRER TRÂMITES NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E
FISCAL DE BEJA. Trata-se de uma ação administrativa comum – forma ordinária. Não é peticionada qualquer
responsabilidade financeira ao Município de Reguengos de Monsaraz, bem como qualquer outro pedido.
7. PROCESSO N.º 435/14.BEBJA, A CORRER TRÂMITES NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E
FISCAL DE BEJA – Trata-se de uma ação administrativa comum (era o processo de INJUNÇÃO N.º
62927/14.0YIPRT, após contestação do Réu Município convolou numa ação administrativa comum. Valor da
ação: 4.284,21 € (quatro mil duzentos e oitenta e quatro euros e vinte e um cêntimos).
8. PROCESSO N.º 231/14.6BEBJA, A CORRER TRÂMITES NO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO E
FISCAL DE BEJA – Trata-se de uma ação administrativa comum, em que o Autor reclama uma indemnização
por danos não patrimoniais no valor de € 150.000,00 (cento e cinquenta mil euros) e por danos patrimoniais no
valor de € 1.800,00 (mil e oitocentos euros).
B) Processos pendentes nos tribunais judiciais, em que o Município é Réu: TOTAL: 1 (um)
1. Processo n.º 9/14.7T8RMZ, a correr trâmites na Instância Local de Reguengos de Monsaraz do
Tribunal da Comarca de Évora – Trata-se de uma ação de processo comum em que é peticionada a nulidade de
uma escritura pública. Não é peticionada qualquer responsabilidade financeira.
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Fase do processo: Foi celebrado acordo entre as partes, em 26/05/2015. A aguardar homologação do acordo por parte
do Tribunal.
C) Processos pendentes nos tribunais judiciais, em que o Município é Autor ou Exequente: TOTAL: 6 (seis)
1) Processos em fase de inquérito – Total: 6
1. NUIPC 165/12.9GBRMZ – crime de dano ocorrido na Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz – 7 bocas-deincêndio. Valor dos danos: € 106,61, acrescido de IVA;
2. Proc. Inquérito n.º 33/14.0GBRMZ – Crime de furto de animal de espécie equina das instalações do Município
de Reguengos de Monsaraz;
3. Queixa-crime contra desconhecidos – crime de dano na caixa de visita da rede de águas pluviais situada na
Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz. Valor dos danos: € 336,59;
4. Queixa-crime contra desconhecidos – crime de furto de material no parque de Feiras do Município. Valor do
dano: € 16,00;
5. Queixa-crime por furto de água através de ligação direta à rede de abastecimento público de água (identificado o
infrator);
6. NUIPC 14/12.8GERMZ – crime de dano ocorrido no cais de embarque de Monsaraz e em sinais de trânsito
localizados, em Monsaraz.
Processos de contraordenação
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GCI | Gabinete de Comunicação e Imagem
O Serviço de Comunicação e Imagem apoia praticamente todas as atividades desenvolvidas pela Câmara Municipal e
pelas associações do concelho. Assim, apresentamos resumo dos trabalhos efetuados durante os meses de abril, maio e
primeira quinzena de junho de 2015
Cidade Europeia do Vinho 2015
• Desenvolvimento, estruturação e recolha de conteúdos para o novo site da Cidade Europeia do Vinho 2015
• Produção de capa falsa para Jornal “Expresso” – promoção Cidade Europeia do Vinho 2015
• Produção de capa falsa e rodapés para “Diário do Sul” no âmbito da CEV 2015 para FIOBAR 2015
• Produção de capa falsa e rodapés para “Diário do Sul” no âmbito da CEV 2015 para Festas de Santo António
• Produção de publicidade, banner´s e rodapés para “Diário do Sul” no âmbito da CEV 2015 para I ViniReguengos
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• Produção de relatórios de atividades desenvolvidas no âmbito da Cidade Europeia do Vinho 2015
• Produção de Lona com apoios CEV (conferências de imprensa, ações de promoção)
• Conceção de Bandeiras da Cidade Europeia do Vinho
• Conceção de Roll Up da Cidade Europeia do Vinho 2015
• Elaboração de Layout para multibancos, cidade europeia do vinho
Publicações e material diverso
• Livro “José Mestre Batista – Toureiro de uma época” de António Garçoa. Revisão, paginação e arte final para
impressão da 2.ª edição
• Design e reconversão de novos autocolantes informativos para os contentores de lixo.
• Preparação e estudo de campanha “Canis Civitas” – sensibilização para a questão dos dejetos de cão na via pública e
jardins e estudos de imagem para o material a ser colocado nos espaços verdes da Cidade de Reguengos de Monsaraz.
Este é um projeto do RUEV em conjunto com o AMB e com o apoio do VET, GCI e JUA.
• Material promocional Feira do Livro 2015 – Produção de imagem e material de divulgação
• Material promocional Rali TT Vinhos CARMIM – Produção de imagem, Lonas, Pórtico, autocolantes, t´shirts
• Material promocional 25 de abril – produção de imagem e material de divulgação
• Material promoção FIOBAR 2015 – produção de imagem, Lonas de apoios CEV, Lona do Pórtico, Publicidades em
Imprensa e spots publicitários na Rádio
• Festas de Santo António 2015 – produção de imagem, produção de lonas, elaboração e montagem da exposição sobre
as Marchas Populares, publicidades para imprensa escrita e radiofónica
• Produção da imagem e material promocional da corrida Light Run em família
• Produção da imagem e material promocional do evento Reguengos + Saudável III
• Produção de cartaz da Caminhada das Freguesias
• Produção de imagem e material de divulgação da Exposição MMA – “Caminhos da Fé”
• Produção de imagem e material de divulgação da Exposição MMA – Irmãos Charneca – “Lado a lado”
• Produção de imagem e material de divulgação da Exposição MMA – “ Clube das Artes”
• Produção de imagem e material de divulgação da Exposição MMA – “ Mãos que tecem o mundo”
• Produção de Cartaz das Finais do Inatel de Futebol
• Produção de material de divulgação das Férias Divertidas
• Produção e divulgação do Cartaz do Festival do Lagostim
• Produção de imagem e material de divulgação “Noites com música” na Biblioteca Municipal
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• Produção de imagem e material de divulgação da exposição na Biblioteca Municipal “Artes”
• Produção e material de divulgação das Mostras de artesanato e Produtos regionais
• Elaboração de cine-cartazes dos meses de abril, maio e junho
• Elaboração dos postais culturais de abril, maio e junho
• Edição e paginação de declarações aos meios de comunicação social
• Produção de Bilhetes do Museu do Fresco
• Conceção de Campanha e criação de imagem “Abrace um ambiente de trabalho seguro e sem álcool”
• Produção do logótipo do Rali TT Vinhos CARMIM
• Conceção de cartaz e material de divulgação do Simpósio das Confrarias
• Spot´s publicitários de Rádio para FIOBAR e Festas de Santo António
Sinalética para obras e monumentos
• Conceção gráfica de Totem´s
• Produção de Sinalética para placas de produtores de vinhos
• Elaboração de Mupis informativo para a Biblioteca Municipal
• Elaboração gráfica de outdoors relativos à Cidade Europeia do Vinho
• Elaboração de lonas com vista a promoção da Cidade Europeia do Vinho
Apoio a Associações
• Elaboração de cartazes de promoção do Torneio de futebol Infantil no ASC “Joga à Bola”
• Elaboração de cartaz para promoção da Festa da Caridade
• Concerto a Santo António da SFHR
• Elaboração de cartaz Baile do Cortiço Corval
• Elaboração de cartazes Festas da Páscoa e aniversário Centro Cultural Caridadense
• Cartaz Gala do Fado
• Conceção gráfica e elaboração da campanha e material gráfico para a jornada “Memórias Partilhadas”, organizada
pela associação MoviReg – Voluntariado em Movimento e pela Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva;
• Conceção gráfica e elaboração da campanha e material gráfico para o IV Dia de Campo, organizado pela associa ção
MoviReg – Voluntariado em Movimento.
Reuniões e formação
• Reuniões com elementos da Capgemini para construção e manutenção do Site Cidade Europeia do Vinho 2015
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• Reuniões com elementos da Alentapp para construção e manutenção da aplicação da Cidade Europeia do Vinho
2015
• Reuniões com elementos da SAR Motorismo para concessão de material gráfico Rali TT Vinhos CARMIM
• Participação na ação de formação da PORDATA, dia 22 de maio.
Filmagens e edição vídeo
• Filmagens para vídeo promocional do concelho – Candidatura Cidade Europeia do Vinho 2015
• Produção de vídeos promocionais para FIOBAR e Festas de Santo António
• Atualização e produção de elementos para o painel de vídeo gigante da Praça da Liberdade
Não queremos deixar de fazer notar a divulgação dos restantes eventos e iniciativas como os cinemas, a programação
cultural no Auditório Municipal, os ciclos de exposições “Monsaraz Museu Aberto”, os diversos eventos de desporto
e de ação social, entre outros.
São também elaboradas por este gabinete, fotorreportagens sobre praticamente todos os eventos que se realizam no
nosso concelho.
Para além da criação e gestão da imagem destes eventos e iniciativas, o Serviço de Comunicação e Imagem tem
desenvolvido um trabalho constante de atualização e evolução da comunicação web por parte do município.
Análise de performance do portal do município
2º trimestre de 2015 – 1 de abril a 15 de junho
Análise

- 30/04/2015 – véspera do Rally TT CARMIM
- 11 e 12/06/2015 – Festas de Santo António 2015
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Figura 2: comparação com o trimestre anterior

Figura 3: Origens de tráfego
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Figura 4: Descrição geral dos visitantes

Figura 5: Origem geográfica dos visitantes
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Figura 6: Distribuição dos visitantes com origem em Portugal

Figura 7: Nuvem de palavras com as palavras-chave mais utilizadas em pesquisas externas que
resultaram em visitas ao nosso site
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Figura 7: Fluxo de visitantes

Índice de Transparência Municipal
O Índice de Transparência Municipal (ITM) mede a transparência dos municípios em função da informação sobre a
sua composição, funcionamento e gestão, disponibilizada nos portais das câmaras municipais.
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O índice não mede a legalidade, mas a transparência. Nem todos os indicadores selecionados para aferir o nível de
transparência da governação autárquica são obrigatórios por lei, assim como nem todos os itens de informação que os
municípios estão legalmente obrigados a publicar nos seus portais foram classificados pelo painel de peritos como
relevantes.
Este índice serve para criar critérios universais de aferição dos níveis de transparência nos municípios, através da
análise de informação sobre a governação local disponibilizada nos seus websites.
A publicação de um ranking de municípios tem por objetivo criar pressão social e incentivos para as autoridades
locais melhorarem as suas ferramentas de comunicação e interação com os cidadãos, com vista a uma governação cada
vez mais aberta, responsável e participativa.
O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação não melhora por si só a qualidade da democracia, mas é um
pequeno contributo para uma maior capacitação dos cidadãos na monitorização e participação na gestão autárquica.
O ITM é composto por 76 indicadores agrupados em sete dimensões:
A. Informação sobre a organização, composição social e funcionamento do município (18 indicadores);
B. Planos e Planeamento (13 indicadores);
C. Impostos, Taxas, Tarifas, Preços e Regulamentos (5 indicadores);
D. Relação com a sociedade (8 indicadores);
E. Transparência na Contratação Pública (10 indicadores);
F. Transparência Económico-financeira (12 indicadores).
G. Transparência na área do Urbanismo (10 indicadores).
Ranking das dimensões do ITM para o portal do município de Reguengos de Monsaraz no ano de 2014
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O Município de Reguengos de Monsaraz numa ordenação de 300 municípios (do total de 308) ocupa o 34 lugar no
ano 2014, tendo subido no último ano do lugar 66 para aquele que agora ocupa nos primeiros 10% da tabela.

Comparativo das dimensões do ITM do portal do município de Reguengos de Monsaraz,
dos anos 2013 e 2014

Com o lançamento do novo site em fevereiro de 2015, toda a informação relevante de cada dimensão tem de ser
transferida do antigo website para o novo, para além de ter de se completar a informação disponível por forma a
alcançarmos uma melhor pontuação no ranking.
Estão também a ser criadas novas áreas com novos temas que não existiam no website antigo.
A gestão de conteúdos do atual website pressupõe que os responsáveis de cada área ou serviço devem saber quais os
conteúdos da sua área do website exigíveis por lei para a sua área funcional e são os responsáveis pelo envio dessa
mesma informação para publicação. No entanto a gestão de conteúdos tem de ter em atenção e o cuidado de
disponibilizar no website os conteúdos que nos poderão ajudar a subir no ranking nacional.
Isto é um desafio durante o ano 2015 e 2016 pois não se sabe quando será “avaliado” o website do município. Assim,
com o apoio dos serviços e seguindo as indicações e sugestões do executivo municipal, a gestão de conteúdos do
website tem conseguido completar a informação constante em algumas áreas funcionais.
Nesta primeira fase de implementação do novo website municipal as dimensões ITM que já se encontram
parcialmente completas são as seguintes:
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Os indicadores com realce amarelo são considerados os indicadores determinantes, que correspondem a 25% do total
de indicadores.
AGL | Administração Geral
RHU | Recursos Humanos
Pessoal ao serviço
Movimentação de Pessoal
Nos meses em análise não houve saídas de trabalhadores.
Recrutamento de Pessoal
Não houve recrutamento de trabalhadores no período em análise.
Formação de Pessoal
No mês de abril ocorreu 1 (um) Workshop no qual participou o Comandante Operacional Municipal e 2 (duas)
formações que contaram com a presença de 3 (três) trabalhadores integrados na carreira e categoria Técnico Superior.
Em maio decorreu uma formação promovida pelo IPQ – Caparica frequentada por 1 (um) Técnico Superior e ainda
decorreu no Salão Nobre dos Paços do Município uma formação interna, com a duração de 3h, promovida pela
Fundação Francisco Manuel dos Santos, sobre a PORDATA, onde participaram 17 (dezassete) trabalhadores
Higiene, Segurança no Trabalho
Nos meses em análise ocorreram 36 (trinta e seis exames) periódicos e foram efectuadas 5 (cinco) ações de
sensibilização, junto dos pedreiros, mecânicos, no campo de ténis e na Biblioteca Municipal.
Estas ações de sensibilização tiveram como objectivo sensibilizar os trabalhadores para os inúmeros riscos no posto de
trabalho, tanto físicos como ergonómicos, químicos e biológicos, quando aplicáveis. Assim como a importância do uso
dos Equipamentos de Protecção Individual.
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Durante este período entrou em vigor o Regulamento de Controlo de Alcoolémia do Município de Reguengos de
Monsaraz, após a obtenção da autorização da CNPD, e iniciou-se a fase se sensibilização com a realização dos
primeiros testes. Em simultâneo foi lançada a campanha de sensibilização “Abrace um Ambiente de Trabalho Seguro”
com a distribuição de folhetos de sensibilização juntos de todos os colaboradores municipais.
TLS | Taxas e Licenças
Esta subunidade tem os seguintes serviços:
• Acampamentos Ocasionais;
• Máquinas de Diversão;
• Fogueiras e Queimadas;
• Publicidade;
• Ocupação da via pública;
• Cartas de caçador;
• Vendedores ambulantes;
• Feiras;
• Mercados mensais;
• Mercado Municipal (Lojas e Bancas);
• Todos os assuntos relacionados com águas e saneamento, incluindo a cobrança diária, efetuada nesta subunidade
orgânica e nas freguesias (duas vezes por semana);
• Contratos de águas, ramais de água e saneamento, limpeza de fossas e pedidos de aluguer de máquinas;
• Execuções Fiscais;
• Controlo metrológico;
• Rendas de Habitações Municipais;
• Rendas de equipamentos e ou prédios rústicos propriedade do Município;
• Vistoria higio-sanitária de veículos;
• Todos os assuntos relacionados com a cedência e exploração de equipamentos municipais;
• Concessão de autorização para realização de peditórios, festas ou espetáculos públicos com fins de beneficência.
Todos estes itens têm muitas fases de desenvolvimento e tramitam por vários serviços para recolha de
pareceres, para posterior resolução caso a caso.
Alguns serviços (Acampamentos ocasionais, Fogueiras e Queimadas, Cartas de caçador, Ramais de água e
saneamento e limpeza de fossas, processos para concessão de autorização para realização de peditórios, festas ou
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espetáculos públicos com fins de beneficência) os pedidos dos mesmos são rececionados no Balcão Único, sendo seu
tratamento efetuado nesta Subunidade Orgânica e pagamento efetuado no BU.
Este relatório encontra-se atualizado até ao dia 11 de junho de 2015.
Relação de faturas e cobranças de águas, saneamento e resíduos sólidos

Cobranças de outros serviços

Execuções Fiscais de águas, bancas e lojas

Controlo metrológico
Relação do nº de serviços de controlo metrológico efetuado e respetivas cobranças em abril e maio de 2015

BU | Balcão Único
Atendimentos no Período de 10/abril a 01/junho de 2015
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Indicadores de Atendimento C/Receitas 2015

GED | Gestão Documental

INF | Informática
Bilhética
Trata-se de uma solução cliente/servidor e poderão os dois postos de trabalho funcionar em simultâneo. No auditório
Municipal a escolha do lugar é visionada num monitor de 19”, onde os lugares disponíveis e ocupados têm cores
diferentes. Esta solução encontra-se a funcionar corretamente.
Mapa de espectadores de 03-05-2015 a 06-06-2015

Auditório Municipal
O gabinete de informática tem a seu cargo o sistema multimédia do auditório municipal, este sistema é constituído
por dois sistemas distintos, o sistema de projeção interna – projetor, servidor e som e o sistema de vídeo exterior –
monitores led e PC. Este gabinete dá suporte técnico aos eventos que se realizam neste espaço. O gabinete de
informática gere e opera estes equipamentos, encontrando-se os referidos equipamentos em funcionamento.
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Sistema de Gestão Documental
O Sistema de Gestão Documental (SGD) do Município de Reguengos de Monsaraz é permanentemente melhorado e
objeto de novas implementações. Desde o início de 2012 foi implementada a digitalização de toda a documentação que
é expedida pelo Município, para o efeito foram efetuadas configurações ao sistema de forma a melhor gerir o espaço
disponível em storage. Também o gabinete de informática realizou ações de formação com vista a uma correta
utilização por parte dos utilizadores do sistema SGD. Esta formação foi dividida em várias sessões que decorreram no
salão nobre para que todos os utilizadores do sistema conhecessem a aplicação e passassem a utiliza-la de forma a
suprimirem o papel no Worflow dos procedimentos. O sistema de gestão documental é um processo que se encontra
em permanente atualização e ao qual se vão anexando várias funcionalidades. É neste sentido que os sistemas de
gestão documental podem dar resposta a mais solicitações.

Estatísticas dos Espaços Internet

Manutenção do Sistema Informático
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Sistema de Impressão
Os Serviços de Tecnologias de Informação, gerem todos os equipamentos de impressão do município. Semanalmente
recolhe as leituras de consumo de todos os equipamentos produzindo um ficheiro com o histórico dos consumos.
Substitui os consumíveis e solicita assistência técnica para avarias que não seja possível reparar localmente. Para
além da contagem e permanente registo de impressões e cópias do Município o gabinete de informática achou
pertinente qua a esses registos se juntasse o consumo de papel do Município, permitindo assim a monitorização do
sistema de uma forma mais abrangente. Foi também anexado um gráfico para que possa a todo o momento serem
comparados os consumos dos últimos 3 anos por cada mês de consumo. O consumo registado de papel também
aparece no gráfico.
Mapa de consumos

Contratos de água
O gabinete de informática, no sentido de criar uma solução informática para dar resposta á elaboração dos contratos
de água, configurou uma solução informática em Access que permite através da recolha de dados elaborar de forma
automática os contratos de água conforme normas em vigor. Relacionando dados também se pode extrair de forma
automática listagens a enviar às finanças com informação para o IMI. A aplicação está instalada num servidor
permitindo assim que vários utilizadores autorizados possam carregar dados e manter a base de dados atualizada.

Execuções fiscais e Instauração de processos
Também o Gabinete de Informática elabora mensalmente os débitos de água na aplicação SGA, assim como as
execuções fiscais oriundas dos sistemas de taxas e licenças e Sistema de gestão de água.
Os procedimentos são os seguintes:
• Elaboração da listagens de consumidores que não cumprindo as datas de pagamento são enviados para execução
fiscal.
• Inserção desta listagem no SEF.
• Elaboração de certidões de divida. Processamento das mesmas e impressão. Impressão de relação de dívidas e capas
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de processo.
• Instauração de processos no SEF.
• Geração de documentação e impressão de citações a enviar aos consumidores e capas de processos.
Implementação de fatura eletrónica e recolha de leituras por PDA *
Os serviços de tecnologias de informação iniciaram a implementação do sistema de fatura electrónica para a aplicação
de águas, assim como a recolha das leituras dos consumos de água serem registado por equipamento informático PDA
– (Personal digital assistants).
Uma fatura eletrónica é um documento comercial semelhante a uma fatura convencional, mas no
formato eletrónico, ou seja, desmaterializada. Apresenta o mesmo valor que a fatura convencional, em
papel, desde que contenha as menções obrigatórias e satisfaça as condições exigidas por lei no sentido
de garantir a sua autenticidade da sua origem, e a integridade do seu conteúdo.
Segundo a lei portuguesa, nos documentos eletrónicos a origem e a sua integridade é controlada e
garantida pela utilização de uma assinatura electrónica. Sendo os documentos eletrónicos enviados
via email. (wikipédia)
*PDA - Personal digital assistants - assistente pessoal digital, (PDAs , handhelds), ou palmtop, é um
computador de dimensões reduzidas , dotado de grande capacidade computacional, cumprindo as
funções de agenda e sistema informático de escritório elementar, com possibilidade de interconexão
com um computador pessoal e uma rede informática sem fios. Os PDAs possuem grande quantidade
de memória e diversos softwares para várias áreas de interesse. (wikipédia)
Sistema VOIP
Voz sobre o protocolo Internet (Voice over Internet Protocol - VoIP) é uma tecnologia que permite ao utilizador
estabelecer chamadas telefónicas através de uma rede de dados como a Internet, convertendo um sinal de voz
analógico num conjunto de sinais digitais, sob a forma de pacotes com endereçamento IP, que podem ser enviados,
designadamente, através de uma ligação à uma rede local. Para isso pode ser usado um telefone IP.
O Município de Reguengos de Monsaraz adotou esta tecnologia á cerca de dois anos e procedeu á execução das
ampliações e adaptações necessárias na sua rede de dados estruturada. Para além das questões de cablagens foi
também necessário a adaptação de equipamentos ativos de rede em alguns edifícios onde funcionam serviços do
Município.
Procedeu-se então á instalação de telefones IP que utilizam cabos UTP que são os mesmos utilizados na rede de
computadores como já se referiu, estabelecendo-se assim uma rede de voz entre todos os edifícios do Município. Esta
rede de voz, tirando partido do anel de fibra otica que liga as sedes de Concelho do Distrito de Évora, permite que se
estabeleça uma rede distrital entre os telefones IPs instalados nos Municípios. Esta rede a que nos referimos
estabelecia comunicações de voz somente entre os telefones desta rede.
Dia, 24 de Setembro este sistema VOIP passou a poder estabelecer comunicações para as redes de voz exteriores,
ATA N.º 3

—

30 de junho de 2015

Página 57 de 145

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
Assembleia Municipal
estando todas as comunicações a funcionar em VOIP.
O Município de Reguengos de Monsaraz integra o projeto comunicações unificadas da CIMAC, sendo primeiro
Município a ter a solução VOIP GlobalPhone instalada e a funcionar.
Com estas alterações, algumas linhas telefónicas que estavam instaladas em alguns edifícios foram canceladas e
convertidas em linhas virtuais. Com estas alterações nomeadamente a supressão de linhas, resultará uma redução de
custos para além da redução bastante significativa no custo com a assinatura das comunicações fixas.
Para além da redução dos custos resultantes da supressão de linhas, também se salienta o fato da instalação de
telefones e cablagens serem realizados pelos técnicos do Município.

FIN | Financeira
CPA | Contabilidade e Património
1. Execução Orçamental
Grau de Execução (31.03.2015)

Componentes da Receita e da Despesa
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2. Regra do Equilíbrio Orçamental
A) De acordo com o enquadramento legal anterior (RC-DC>0)
Receita Corrente Executada - Despesa Corrente Executada = - 49.343€
B) De acordo com a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI)
(1) Receita Corrente Bruta Cobrada = 2.091.443,66€
(2) Despesas Correntes Pagas = 2.140.786,24€
(3) Amortizações médias (3 meses) de empréstimos de médio e longo prazo = 261.521,98€ (*1)
(1) – (2) – (3) = - 310.864,56€
(*1)Valor anual de amortizações médias € 2.096.087,91
3. Imobilizado
Imobilizado - evolução de 1 de janeiro a 31 de março

Durante o 1º trimestre de 2015 o valor do imobilizado bruto aumentou aproximadamente 576,8 mil euros, em
resultado do acréscimo das imobilizações corpóreas e das imobilizações em curso.
O imobilizado corpóreo aumentou 16 mil euros, devido a:
- Aquisição de ar-condicionado para o Arquivo Municipal;
- Aquisição de mobiliário e equipamento informático para o Edifício Paços do Concelho;
- Aquisição de mobiliário para o Mercado Municipal;
- Aquisição de arca congeladora para o serviço de veterinária; e
- Aquisição de eletrobomba para o serviço de eletricistas.
O imobilizado em curso aumentou cerca de 560 mil euros, devido a:
- Obras por administração direta, 60 mil euros;
- Obras por empreitada:
• Acessibilidades das Aldeias Ribeirinhas do Concelho de Reguengos de Monsaraz – 500 mil euros.
As amortizações acumuladas aumentaram cerca de 647 mil euros (215.809,21 euros em janeiro, 215.931,33 euros em
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fevereiro e 215.944,21 em março).
Com todas as movimentações alistadas acima obteve-se uma diminuição de imobilizado líquido de 70,5 mil euros,
representando uma redução percentual de 0,12 %.
4. Existências em armazém

5. A receber de terceiros

6. Disponibilidades em caixa

7. Dívidas a terceiros
Evolução da Dívida a Terceiros (milhões euros)

8. Balanço
milhões euros

Entre dezembro de 2011 e dezembro de 2014, o Ativo Líquido Total aumentou 2,5 M€, os Fundos Próprios
diminuíram 3,2 M€, o Passivo de m/l prazos aumentou 1,3 M€, e o Passivo de c/ prazo (exceto acréscimos e
diferimentos) aumentou 0,4 M€.
Nos primeiros três meses de 2015, o Ativo Líquido Total aumentou 0,6 M€, os Fundos Próprios aumentaram 0,3 M€,
o Passivo de m/l prazos diminuiu 0,1 M€, e o Passivo de c/ prazo (exceto acréscimos e diferimentos) aumentou 0,1
M€.
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9. Demonstração de resultados
milhões euros

10.Contabilidade de custos
Apuramento do custo das obras por administração direta

Os custos contabilizados na classe 6 foram reclassificados na contabilidade de custos para apuramento dos custos dos
bens e serviços.
Destaca-se o facto dos custos com as obras por administração direta, serem despesas correntes na ótica da
contabilidade orçamental e deverem ser considerados excecionados na verificação do cumprimento do princípio do
equilíbrio orçamental corrente, porque o valor das respetivas obras é imobilizado através da conta 75 – Trabalhos para
a própria entidade, tratando-se assim de um investimento.
11. Limite de endividamento líquido
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De referir que o Município de Reguengos de Monsaraz apresentou à Direção Geral das Autarquias Locais um pedido
de excepcionamento ao endividamento líquido de aproximadamente 5,1 milhões de euros, onde se incluem vários
processos, os quais considerados, permitem concluir o seguinte:
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Designadamente:
• Margem no endividamento líquido de 1.198.014,59 euros.
12.Limites de encargos com pessoal
No que concerne ao limite de encargos com o pessoal a situação do Município é favorável, pois encontra-se bastante
aquém dos limites impostos por lei, conforme quadros que se seguem:

13.Fundo Social Municipal
A Contabilidade implementou a recolha da informação sobre o Fundo Social Municipal com base na contabilidade de
custos, cujo resultado apresentamos através do seguinte quadro:
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Através do quadro pode-se verificar que o Município tem custos superiores aos proveitos, assim a despesa supera a
receita num total de -3.688,79€.
Conclusão:
1) Custos – Proveitos = (136.614,86€ - 87.290,65€) = 49.324,21€
2) FSM recebido = 53.013,00€
2) Valor suportado pelo Município = (49.324,21€ - 53.013,00€) = -3.688,79€
14. Prazo médio de pagamento
Nos termos do n.º 4 do Despacho n.º 9870/2009 do Gabinete do Ministro das Finanças e da Administração Pública,
publicado a 13 de Abril os Municípios calculam o Prazo Médio de Pagamento por trimestre, através dos dados
enviados para a Direcção Geral das Autarquias Locais.

15.Limite da dívida total e saneamento –março

Saneamento
Nos termos dos artigos 57.º e seguintes da lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro, o Município de Reguengos de Monsaraz
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encontra-se numa situação em que não é obrigatório mas pode aderir ao mecanismo de recuperação financeira
designado Saneamento, porque revela duas condições que o permitem:
a) O valor da dívida total ultrapassa o limite da dívida total;
b) O valor da dívida total excluindo empréstimos é superior a 0,75 vezes a média da RCCL.
RCCL – Receita Corrente Cobrada Liquida

16. Pagamentos em atraso

17. Pagamentos PAEL

Pagamentos efetuados:
ATA N.º 3

—

30 de junho de 2015

Página 65 de 145

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
Assembleia Municipal

APV | Aprovisionamento
Relação das requisições emitidas por unidade orgânica
No que respeita às requisições externas definitivas para aquisição de bens e serviços foram emitidas 328 num valor
total de €994.172,14, sendo que o serviço de Produção e Manutenção foi o serviço que maior número emitiu, e o valor
mais elevado de gastos, com o valor de €261.547,87, a este valor deve-se a um ajuste direto para “Aquisição de
materiais de construção, de abastecimento de água e saneamento”.
Ainda em relação aos custos totais durante este período, verifica-se ainda que o serviço de Cultura, foi o segundo
serviço em gastos, com €73.650,00, devendo-se a um ajuste direto “Aquisição de serviços para aluguer de
equipamentos de produção logística “Tendas e Stands”.
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Procedimentos de aquisição de bens e serviços
Foram efetuados, entre 01 de abril a 31 de maio de 2015, 21 procedimentos por ajuste direto de acordo com o Código
dos Contratos Públicos, no valor total de €231.992,17.
Neste período 1 procedimento anulado.

Procedimentos feitos por ajuste direto - quantidades e valores (de 01/04/2015 a 31/05/2015)

Procedimentos feitos por concurso público - quantidades e valores (de 01/04/2015 a 31/05/2015)

Armazém
Relação de guias de entrada e de saída de material no Armazém Cartuxa (01/04/2015 a 31/05/2015)

Relação de guias de entrada e de saída de material no Armazém Economato (01/04/2015 a 31/05/2015)

Relação de entradas e saídas de material nos armazéns Cartuxa e Economato
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AOP | Administrativa de Obras e Projetos
Este Relatório pretende evidenciar as principais atividades desenvolvidas no período de 1 de abril a 31 de maio de
2015 pela Subunidade Administrativa de Obras e Projetos desta Câmara Municipal, encontrando-se organizado com
base nos vetores de atuação considerados mais importantes designadamente:
1. Avisos de Candidaturas
2. Candidaturas Apresentadas
3. Evolução dos Projetos
4. Obras por Administração Direta
5. Procedimentos Concursais – Código dos Contratos Públicos
6. Diversos
7. Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento
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1. Avisos de candidaturas
No período do presente relatório, de 1 de abril a 31 de maio de 2015, encontravam-se a decorrer os seguintes
concursos para apresentação de candidaturas de apoios comunitários:
1 – Convocatória de encerramento para apresentação de pedidos de ajuda FEDER condicionada para projetos
do Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal 2007-2013.
O prazo para apresentação de pedidos de ajuda FEDER ao abrigo desta Convocatória terminou no dia 29/04/2015.
2 – Em matéria de Redução de Consumos de Energia Reativa iniciou-se um aviso de abertura para
apresentação de candidaturas no âmbito da Eficiência Energética destinando-se a apoiar a instalação de baterias
de condensadores, enquanto medida de eficiência energética considerada relevante para os PAEE a desenvolver por
entidades públicas.
Neste contexto e em caso do Município estar interessado em avançar com apresentação de candidatura a CI MAC
disponibiliza-se para apoiar na preparação do dossier de candidatura.
Mais informação sobre o Aviso:
• Dotação orçamental = 300.000 €
• Financiamento a 100% e até ao limite de 10.000,00 € por operação;
• O prazo para a apresentação de candidaturas até às 18 horas do dia 3 de agosto de 2015 (horas de Portugal
Continental);
Existem várias condições de acesso e elegibilidade da operação nomeadamente:
• As instalações a intervencionar devem apresentar:
o Consumos inferiores ou iguais a 2,5 GWh/ano;
o Potência contratada superior a 41,4 kVA (contratos em regime de Baixa Tensão Especial (BTE) ou Média
Tensão (MT));
o Consumo de energia reativa nos últimos 12 meses;
A medida de implementação de baterias de condensadores estar devidamente justificada através de diagnóstico da
aplicabilidade da medida de acordo com o referido no ponto i) do anexo B.
• Assegurar com a implementação de baterias de condensadores:
o Um potencial de redução de consumo em energia reativa superior, ou igual, a 90%;
o O cumprimento dos requisitos referidos no ponto ii) do anexo B deste Aviso (requisitos da baterias de
condensadores).
• Evidenciar a documentação de suporte referida no ponto ii) do anexo A deste Aviso (vários documentos para
instrução de candidatura incluindo um diagnóstico).
2. Candidaturas apresentadas
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Face à convocatória de encerramento para apresentação de pedidos de ajuda FEDER condicionada para projetos do
POCTEP 2007-2013, o Município apresentou várias intervenções designadamente:

3. Evolução dos projetos
Neste capítulo apresenta-se o desenvolvimento dos projetos candidatados a fundos comunitários e também os que não
são objeto de apoio financeiro, conforme se descreve no quadro abaixo:

3.1 Sinopse dos projetos
Requalificação da Praça Manuel Fialho Recto e Requalificação de Diversos Arruamentos em S. Pedro do
Corval:
Este concurso de empreitada, através de concurso público, encontra-se em fase de análise de propostas.
Acessibilidades das Aldeias Ribeirinhas do Concelho de Reguengos de Monsaraz
Esta candidatura integra várias componentes a referenciar dados os desenvolvimentos dos respetivos procedimentos
entre os quais destacam-se os seguintes com evolução no período do presente relatório:
Caminho da Ribeira da Pega
Esta empreitada encontra-se em execução.
Elaboração do Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Reguengos de Monsaraz:
Aguardamos aprovação do Relatório Final da candidatura.
Requalificação da Rede emBaixa em Reguengos de Monsaraz:
O procedimento encontra-se em análise de propostas.
Requalificação da Rede em Baixa de S. Marcos do Campo - Rede de Abastecimento de Água
Esta operação apresentada ao POVT inclui a empreitada abaixo indicada:
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Requalificação da Rede em Baixa em S. Marcos do Campo:
Esta empreitada encontra-se em execução
Na sequência da comunicação sobre a rejeição da candidatura acima indicada devido ao incumprimento temporal da
conclusão física e financeira das componentes que constituem a operação apresentada ao aviso POVT-46-2014-87, foi
apresentado contraditório justificando que em sede de candidatura se demonstrou possuir capacidade técnica e
financeira de concluir a operação até 30/09/2015 através de declaração, que se anexa, conforme estipulado no ponto
3.1 do Aviso.
No entanto e por forma a garantir que se cumprem todos os requisitos estabelecidos no aviso de concurso ao qual
apresentámos a candidatura em causa, foram remetidos elementos que asseguram a realização da empreitada em
termos físicos e financeiros dentro do timing previsto, até 30/09/2015, para efeitos de reanálise da candidatura.
Requalificação Paisagística de Largos e Praças do Concelho de Reguengos de Monsaraz – S. Marcos do
Campo
Esta operação obteve decisão de aprovação em regime overbooking em 20-05-2015, para a componente “Parque São
Marcos”.
Requalificação do Largo do Cruzeiro e Requalificação de Diversos Arruamentos em São Marcos do
Campo:

Para os desenvolvimentos do processo de candidatura foi aceite a minuta do contrato, no SIGPOA em 26/05/2015.
Requalificação Paisagística em Campinho
Esta operação obteve decisão de aprovação em regime overbooking em 20-05-2015, para a componente “Parque da
Junqueira”.”

Para os desenvolvimentos do processo de candidatura foi aceite a minuta do contrato, no SIGPOA em 26/05/2015.
Preservação do Património Histórico e Cultural - Casa do Cante:
A candidatura aguarda relatório da visita ao local efetuada pelo MONTE.
Construção do Centro Náutico de Monsaraz:
Aguarda receção definitiva.
Ampliação do Perímetro Industrial - 1ª Fase - Infraestruturas Elétricas e de Telecomunicações
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Aprovação do PSS em 07 de abril. Em 20 de abril foi comunicada, a aceitação de erros e omissões em fase de contrato,
à empresa adjudicatária Cunha Bastos, Lda. e procedeu-se à assinatura do respetivo contrato em 20 de maio.
Pavimentação e Beneficiação de Arruamentos e Passeios Construção de Passeios em S. Pedro do Corval.
Em 14 de abril procedeu-se à elaboração do procedimento por ajuste direto com convite a três entidades para execução
da empreitada referida, tendo apenas uma apresentado proposta. Foi adjudicada a empreitada em 29 de abril à
empresa João Francisco Caldeira, por 7.050.96€ e com um prazo de execução de 20 dias.
Rede Cultural – Rede Terras de Sol
No âmbito da operação Rede Cultural, coordenada pelo Município de Redondo, aguardamos comunicação do relatório
da verificação física realizada pelos técnicos do INALENTEJO.
Relativamente a esta operação foi enviado email de resposta ao beneficiário principal informando que colocamos à
disposição da rede o saldo disponível de 30,57 €.
Modernização e Requalificação dos Edifícios Municipais – Outros Edifícios – Adaptação do Espaço
Internet a Sala de Exposições
A empreitada teve início a 24 de março com um prazo de execução de 30 dias, a qual foi executada durante o mês de
abril.
Centro Interpretativo da Olaria de S. Pedro do Corval – Casa do Barro – Instalação Elétrica de Baixa
Tensão
Informação do Eng. Pedro Amorim a informar da necessidade de abertura de um procedimento concursal para a
instalação elétrica na Casa do Barro. Despacho de abertura para o respetivo procedimento do Senhor Presidente em 10
de abril. Dia 28 de abril envio de convite às empresas Sobenível Energias Unipessoal, Lda. e Instal ReguengosInstalações Elétricas, Unipessoal, Lda., para apresentação de propostas até ao dia 7 de maio. Dia 8 de
maio o júri do procedimento elaborou o Relatório Preliminar de análise das propostas para efeitos de audiência prévia,
tendo apenas admitido a empresa Sobenível Energias Unipessoal, Lda. uma vez que a outra empresa apresentou a sua
proposta fora de prazo. Elaboração do Relatório Final de propostas dia 20 de maio, o qual foi adjudicado pelo Senhor
Presidente na mesma data, enviada a adjudicação e solicitação de entrega dos documentos de habilitação, os quais
foram entregues a 27 de maio.
Aquisição e Instalação de Serviços para Desmaterialização de Processos de Negócio
Por despacho do Sr. Presidente de 22-04-2015, foi adjudicada a referida aquisição de serviços a AIRC – Associação
Informática da Região Centro, no âmbito do projeto “Modernização Alentejo Central@2015”.
Aquisição e Instalação de Infraestrutura de Rede de Comunicações
Por despacho de Sr. Presidente de 7/04/2015, foi iniciado procedimento para a prestação deste serviço por ajuste direto
por lotes (LOTE 1: RCDE, LOTE 2: ACTIVOS ACESSO e LOTE 3: RCDE+) com convite para apresentação de
proposta às empresas MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., Regra, S.A., Dimension Data, S.A. e
DECSIS, S.A., até ao dia 23/04/2015.
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Apresentaram propostas as firmas MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A., para os lotes 1 e 3 e
Dimension Data, S.A. para o lote 2.
Por despacho do Sr. Presidente de 4-05-2015, foram adjudicadas as propostas com o respetivo contrato escrito
outorgado em 25-05-2015 e 15-05-2015.
3.2 Pedidos de pagamentos
O quadro seguinte respeita a pedidos de pagamento:

3.3 Reprogramações
No período a que respeita este relatório não foram apresentadas reprogramações.
3.4. Obras encerradas

4. Obras por administração direta – OAD
No âmbito das obras por administração direta, a AOP tem recebido semanalmente as fichas das máquinas ou viaturas
bem como da mão-de-obra, onde lhes é atribuído o número do Património Municipal, sendo trabalhadas em Excel com
a quantidade de horas que cada máquina trabalhou e arquivadas em dossiers por número de Património e por mês
para posteriormente serem classificadas de acordo com a Listagem de Bens e Serviços e registadas no programa OAD
– Obras por Administração Direta.
Evidenciam-se de seguida as Obras por Administração Direta realizadas no decorrer do mês de abril a maio de 2015:
- Arruamentos, Passeios e Largos de Campinho;
- Arruamentos, Passeios e Largos de Reguengos;
- Arruamentos, Passeios e Largos de Stº António do Baldio;
- Expansão do Perímetro da Zona Industrial-1ª Fase;
- Centro Náutico de Monsaraz;
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- Rede de Abastecimento de águas de Reguengos;
- Iluminação Turística de Monsaraz;
- Ancoradouro de Monsaraz;
- Beneficiação e Reparação das Redes Elétricas do Concelho;
- Construções de Parque Desportivo de Campinho;
- Caminho Municipal do Esporão;
- Casa Mortuária de S. Pedro do Corval;
- Cemitério de Reguengos;
- Centro Logístico Municipal-1ª Fase;
- Sociedade Recreativa de Campinho.
- Extensão de saúde em Monsaraz;
- Cemitério de S. Marcos do Campo;
- Caminho da Ribeira da Pega;
- Construção do Troço de Abastecimento Ferragudo/Telheiro - Centro Náutico;
- Centro Interpretativo Olaria S. Pedro do Corval;
- Centro Náutico - Requalificação do Cais e Ancoradouro;
- Bairro António Sérgio de Reguengos de Monsaraz - Zona de Estadia e Espaços Verdes.
- Hortas Comunitárias em Reguengos de Monsaraz.
- Substituição da conduta de Abastecimento entre a Rua da Orada (Outeiro) e o Convento.
- Construção de Fossa Biológica em Cheles (St.º António do Baldio).
No decorrer deste período a que respeita o presente relatório não foram apresentadas informações de serviços internos
desta Câmara Municipal manifestando a necessidade da realização de obras por Administração Direta.
5. Procedimentos concursais – código dos contratos públicos
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6. Diversos
De destacar outras tarefas realizadas por esta subunidade orgânica no período que respeita este relatório de abril a 31
de maio de 2015:
- Presença da AOP na reunião com a CIMAC, realizada a 5 maio, sobre o Pacto de Desenvolvimento e Coesão
Territorial | ITI;
- Presença da AOP na reunião com a CIMAC, realizada a 12 maio, sobre um projeto transversal designado por
“Ativ-IDADE” inserido no âmbito do Pacto de Desenvolvimento e Coesão Territorial | ITI;
- Participação da AOP na formação sobre PORDATA realizada no dia 22/05/2015 no salão Nobre dos Paços do
Concelho;
- Nos desenvolvimentos ocorridos no âmbito do projeto transversal designado por “Ativ-IDADE” foi enviado um
contributo por email em 15/05/2015;
- Preenchimento de questionário sobre “O papel dos Municípios Portugueses na Estratégia de Especialização
Inteligente Regional” para o desenvolvimento da dissertação do mestrado em empreendedorismo e inovação
tecnológica do Pedro Oliveira;
- Foi enviada informação através do email 29/05/2015 sobre decisão favorável da Estratégia de Desenvolvimento Local
do Alentejo Central submetida através do MONTE ACE tendo desta forma terminado a 1ª fase de pré-qualificação
das candidaturas ao Desenvolvimento Local de Base Comunitária (DLBC). Ficou, então, qualificada para a 2ª fase do
ATA N.º 3

—

30 de junho de 2015

Página 75 de 145

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
Assembleia Municipal
concurso;
- Através do email de 08/04/2015 foi enviada informação sobre investimentos na saúde e nas infraestruturas sociais
no âmbito do Portugal 2020;
- Elaboração de lista de projetos a incluir na ITI foi enviada através de email datado a 10/04/2015 para a CIMAC;
- Após receção das fichas de projeto a incluir no PDCT | ITI foram preenchidas, tendo em conta os investimentos
municipais que se pretendem realizar no horizonte temporal até 2020, e remetidas para a CIMAC por email datado a
13/04/2015. Seguidamente, em 14/05/2015, foi remetida a calendarização dos projetos integrados na ITI, tendo-se
atualizado esta calendarização em 20/05/2015;
- Face às diversas alterações das fichas inicialmente preenchidas foram remetidos email’s para a CIMAC ter em
consideração estas modificações – email’s de 15/04, 17/04, 20/04 e 21/04;
- Envio, para a CIMAC, de novas fichas e de fichas alteradas no âmbito do PDCT | ITI por via email datados a
6/05/2015, 13/05/2015 e 20/05/2015;
- No decurso do mês de abril e maio foi enviada informação sobre o procedimento de mapeamento através de ofícios
com as respetivas fichas de projeto dirigidos às entidades setoriais competentes envolvidas neste processo, com a
finalidade de se indicar os investimentos a mapear nas áreas de equipamentos educativos, equipamentos sociais,
equipamentos de saúde, património e equipamentos culturais e equipamentos culturais e ainda equipamentos e
infraestruturas de acolhimento empresarial
- Envio para os superiores hierárquicos sobre o ponto de situação de candidaturas específicas, e remessa de ficheiros
atualizados com o ponto de situação das candidaturas quanto aos pagamentos submetidos e por regularizar, despesa
apresentada, despesa quitada;
- Apoio técnico à elaboração e desenvolvimento de candidaturas de entidades pertencentes ao Concelho de Reguengos
de Monsaraz, no âmbito do INALENTEJO.
7. Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento
Adicionalmente, agora na subunidade orgânica AOP desenvolvem-se as atividades inerentes ao Gabinete de Apoio ao
Desenvolvimento (GAD) e neste âmbito foram realizadas as seguintes ações:
- Em abril o GAD divulgou, através da base de dados, o seminário sobre sistema de incentivos às empresas no âmbito
do Alentejo 2020. Este seminário realizou-se no dia 7 de abril, pelas 16 h, nas instalações do NERE.
- Através de email datado a 09/04/2015 foi remetido convite, a todos os empresários do Concelho, sobre o 1º encontro
da rede de empresas no Alentejo Central: Encontros de Matching empresarial. O encontro em caus foi realizado no
dia 21 de abril de 2015 pelas 11h30 no Hotel Mar D’Ar Muralhas, em Évora.
- Em 14/04/2015 foi enviada, ao Presidente da Câmara, proposta sobre a realização de uma sessão de esclarecimentos
de sistema de incentivos no âmbito do Alentejo 2020 a promover pelo NERE.
- Tendo obtido decisão favorável aquela proposta, seguiu informação para as empresas, através de email, subordinada
à referida sessão de esclarecimentos realizada em 29/04/2015 pelas 14h no auditório da Biblioteca Municipal de
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Reguengos de Monsaraz. Esta sessão visou elucidar potenciais beneficiários acerca das condições de acesso aos
incentivos disponíveis, regras, condições de elegibilidade e demais trâmites relacionados com a apresentação de
candidaturas aos avisos de concurso que se encontram a decorrer.
Teve a duração de 1h30m e contemplou as boas-vindas de abertura a cargo do Vice-Presidente do Município e
intervenção da Diretora Executiva do NERE, seguindo-se a apresentação dos temas Balcão 2020, apoios e incentivos e
cuidados a ter na elaboração de candidaturas e no final um período aberto a questões.
- O GAD enviou informação, a todos os empresários do Concelho, sobre a XXI Festa Ibérica da Olaria e do Barro, que
se iniciou no dia 22 de maio, com as jornadas ibéricas da “Olaria e Cerâmica”. Divulgou-se desta forma, o evento
transfronteiriço de promoção cultural e turística de importante manifestação artística e artesanal que é a Olaria tendo
decorrido entre o dia 22 e 24 de maio em S. Pedro do Corval.
- Através da base de dados do GAD, foi dado a conhecer aos artesãos do concelho, em 26 de maio, toda a informação e
respetiva documentação sobre a aviso de abertura de concurso para apresentação de candidaturas no âmbito do Fundo
de Eficiência Energética (FEE) destinado a investimentos em edifícios existentes de serviços, com mais de 10 anos,
com atividades de alojamento (CAE 55111 a 55900) que visem a instalação de Sistema de Gestão Técnica
Centralizada (SGTC) ou otimização/melhoria dos sistemas existentes.
- Em 26/05/2015 foi dirigida ao Presidente da Câmara Municipal, uma proposta de conteúdos no âmbito do GAD
para inserção desta informação no site da CMRM, foi igualmente apresentada uma proposta de logotipo GAD, ambos
para decisão superior.
- Em termos de atendimento presencial, o GAD acolheu no dia 28/05/2015, a empresária dos produtos de porco preto,
pretendo informações sobre apoios financeiros e neste seguimento foi remetido email com documentação e mais
informações de enquadramento e possibilidades de financiamento do projeto que pretende implementar no Concelho.
- Através do email datado a 28/05/2015 foi enviada resposta ao email da ANAREC – Associação Nacional de
Revendedores de Combustíveis apresentando a lista de postos de combustível de Reguengos de Monsaraz.
DET | Desenvolvimento Económico e Turismo
Visitas Guiadas
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N.º de atendimentos no Posto de Turismo de Reguengos de Monsaraz

N.º de atendimentos no Posto de Turismo de Monsaraz

Nº de visitas mensais por monumento e posto de Turismo

Comparativo 2013/2014/2015
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Ciclo de Exposições Monsaraz Museu Aberto

POA | Planeamento, Obras e Ambiente
URB | Urbanismo, Ordenamento do Território e Fiscalização
o presente relatório refere-se ao período de referência entre 1 de abril e 31 de maio de 2015.
1. abril:
1.1_Entradas – 12;
1.2_Processos – 05;
1.2.1_Obras – 03;
1.2.2_Alteração de Propriedade Horizontal – 01;
1.2.3_Pedido de Informação Prévia – 01;
1.3_N.º de Guias de Receita emitidas – 10;
1.3.1_Concessão de Licença/Autorização de Utilização - €43,80;
1.3.2_Licença de Obras - €628,85.
2. maio:
2.1_Entradas – 14;
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2.2_Processos – 09;
2.2.1_Obras – 07;
2.2.2_Autorização de Utilização/Alteração – 02.
2.3_N.º de Guias de Receita emitidas – 13;
2.3.1_Posto de Abastecimento e Armazenamento de Combustíveis - €396,06.
2.3.2_Concessão de Licença/Autorização de Utilização - €110,10.
2.3.3_Licença de Obras - €810,75.
Ainda, sucintamente, no período de referência, relativamente ao Serviço de Urbanismo, Ordenamento do Território e
Fiscalização, foram emitidas 94 Informações Técnicas.
PRM | Produção e Manutenção
Serviços de Pintura
Serviços de pintura efetuados de 2 Fevereiro a 29 de Maio de 2015
• Pintura de 3 totens
• Pintura de estruturas de ferro para colocação de toldos e bandeiras para vários eventos no concelho
• Pintura no exterior do auditório municipal
• Pintura no interior e exterior da biblioteca municipal
• Pintura de placas na rua Umberto Delgado
• Pintura do interior e exterior do pavilhão multiuso
• Pintura de armários no edifício dos poços do concelho
• Pintura no parque de feiras e exposições
• Pintura das paredes do interior do palco do auditório Municipal
• Pintura de armário e retoques na casa dos produtos químicos dos jardineiros no centro logístico
• Pintura de prumos de ferros e negativos para colocação de sinais de transito no Concelho
• Pintura dos muros do cemitério, capela, portão, porta e grades de proteção (corrimãos) em S. Pedro do Corval
• Pintura de outdoor na estrada de S Pedro do Corval
• Pintura de porta, portão e outras ferragens nos depósitos de agua dos poços em Monsaraz
• Pintura : casa, poço, tanque e portões das hortas sociais em reguengos de Monsaraz
• Pintura de gradarias de proteção no bairro António Sérgio em Reguengos de Monsaraz
• Pintura de sombrinhas para o parque de merendas em Campinho
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• Pintura de 1 tampa de metal para as Piscinas Municipais
• Pintura de 2 atrelados de metal para mudança de cadeiras e uma peça de madeira para a maquina do café no
Pavilhão Multiuso
• Pintura de 3 armações de metal para colocação de painéis informativos no centro náutico em Monsaraz
• Limpeza dos muros envolventes ao pavilhão gimnodesportivo
• Limpeza e pintura de vidros para a torre do relógio em Monsaraz
• Pintura de bancos de ferro na serralharia
• Pintura do cesto da manitu
• Colocação da Cobertura em atabua das sobrinhas do parque de merendas de Campinho e montagem no local
• Pintura do interior das piscinas municipais de Reg. Monsaraz
AGSB | Águas e Saneamento Básico
Atividades relativas ao período que decorreu entre janeiro e meados de maio de 2015.
A equipa de Abastecimento teve como tipologia e número as seguintes ocorrências:

A equipa de Saneamento teve como tipologia e número as seguintes ocorrências:
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Pavimentação na Rua Nova, Rua de São Ildefonso e Rua troço para o cemitério em Santo António do
Baldio:
Após a conclusão dos trabalhos de substituição do troço de conduta de abastecimento nas ruas em epígrafe e
conseguido reduzir as perdas para os 1,1 m3/h “perdas desprezáveis” que são os ± 1000l/h num aglomerado total, ou
seja, um valor perfeitamente aceitável, procedeu-se no mês de maio de 2015 à repavimentação com massa betuminosa
na Rua de Ildefonso e Largo, Rua Nova e parte da Rua da Ladeira.
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Projeto da Rede Pluvial da Casa do Barro:
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Execução de projeto de drenagem (pluviais) e rega das Hortas Urbanas:
Para a garantia de um bom escoamento das águas vindas das bacias existentes e cujo ponto de encontro se situava na
passagem hidráulica junto à linhas de caminho de ferro num terreno que habitualmente, após precipitações de grande
intensidade e pouca duração ou durante o inverno se tornavam áreas de inundação. Por esse motivo houve a
necessidade criar um canal em U de 0,7 metros de largura e altura variável, com estrutura de betão C25/30 armado
com varas de ferro 8mm e espaçamento de 6 cm. Ainda para a sustentabilidade lateral as paredes foram preenchidas
por blocos de betão. Esta intervenção foi executada principalmente da bacia que vem da Urb.ª do Carapetal (EN256),
a drenagem vinda dos celeiros da EPAC foram executados com meias manilhas de 0,4 metros, com caixas de areia e
consolidou-se e realizou-se alguma manutenção à rede de saneamento existente e ao canal em U existente que recebe
as águas da bacia da Urb.ª da tapada das Cegonheiras e áreas limítrofes. Após este trabalho procedeu-se à ligação da
bomba ao poço existente e toda rede de rega com um ponto de entrega de ½ “ em todas as parcelas desta 1ª fase.
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Projetos comuns entre AMB e GTF
Caminhar, Limpar e Plantar
No âmbito do CLP e das atividades anteriormente desenvolvidas, realizou-se no dia 17 de Abril a exposição de
espantalhos nas hortas urbanas, com a participação dos grupos da Casa da Avós de Motrinos, Grupo Sábados à tarde
de S. Marcos do Campo, Casa das Artes de Reguengos de Monsaraz, Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de
Monsaraz (jardim de infância, CAO e Lar de idosos) e Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (Lar de Idosos),
em que foi feita uma breve apresentação do projeto seguida da visita as hortas e colocação dos espantalhos bem como a
plantação de algumas plantas.
Distribuição de espantalhos nas Hortas Urbanas
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Dia 18 de Abril realizou-se a Caminhada das Freguesias com partida da Biblioteca Municipal e chagada ao Parque da
Cidade. Simbolicamente, foi solicitado a todos os participantes que entreguem papel usado para que possamos enviar
para reciclagem tal como jornais, revistas e afins

Dia 09 de Maio procedeu-se á entrega das parcelas das hortas urbanas do Concelho de Reguengos de Monsaraz. Este
projeto designado “Vá para a Horta”, surgiu no espaço entre o Km 156,884 e o Km 157,007 da antiga estação de
Caminhos de Ferro de Reguengos de Monsaraz, no ramal de Reguengos, numa área total de intervenção com 4492
m2.
A implementação deste projeto visa dotar o Município de um equipamento comunitário com uma forte componente
social, outrossim, dar continuidade a um espaço cuja identidade sempre esteve ligada à função hortícola e que faz
parte da história da Cidade de Reguengos de Monsaraz. A utilização destes espaços pretende promover um elo de
convivência social e intergeracional, com benefícios económicos e de saúde, especialmente no que respeita a uma
alimentação mais saudável. As Hortas urbanas são divididas em 43 parcelas de cerca de 30 m2.
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Entrega das parcelas das Hortas Urbanas

AMB | Higiene e Ambiente
Limpeza Urbana
No âmbito dos serviços de higiene e ambiente continuámos a substituição dos contentores de deposição de resíduos
urbanos e a reforçar algumas zonas.
Procedemos igualmente à colocação de fixadores em determinados locais.
Colocação de novos contentores

Quanto à limpeza urbana, efetuámos o normal trabalho de limpeza mecânica e manual dos espaços públicos da
Cidade.
Neste ultimo período com destaque para a limpeza do Parque de Feira e Exposições e zonas envolventes devido aos
vários eventos no âmbito da Cidade Europeia do Vinho e às Festas de St. António.
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Limpeza do parque de feiras e exposições

Efetuámos também a aplicação de herbicida (monda química) nos passeios, arruamento e outros espaço públicos da
Cidade, de modo a controlar as ervas daninhas e infestantes.
Aplicação de herbicida

Continuámos o serviço diário de recolha de monos domésticos, como os resíduos verdes, televisões, mobiliário velho,
entre outros, em casa dos Munícipes e por solicitação destes ou na via pública junto aos contentores.
Continuámos a efetuar de forma regular a lavagem dos contentores semienterrados e enterrados, que muitas vezes
acumulam lixiviados no fundo o que provoca maus cheiros.
Limpeza de contentor semienterrado
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Qualidade da água
No que diz respeito à qualidade da água, continuamos a cumprir integralmente o Plano de Controlo da Qualidade da
Água 2015, (PCQA), que nos permite garantir a qualidade da água que fornecemos.
RUEV | Requalificação Urbana e Espaços Verdes
Os serviços de requalificação urbana traduzem todo o trabalho inerente ao planeamento, execução e manutenção dos
espaços públicos urbanos.
Manutenção
• Monitorização de todos os sistemas de rega automáticos instalados nos diversos espaços verdes da cidade;
• Podas e cortes de manutenção em árvores e arbustos nos diversos espaços da Cidade;
• Mondas de infestantes;
• Repicagem de plantas em viveiro;
• Instalação de arranjos ou plantas envasadas em eventos sócio culturais:
o Parque de Feiras e Exposições
o Auditório Municipal;
• Corte de infestantes com motorroçadora nos diversos espaços da Cidade.
Planeamento
Acompanhamento dos projetos em curso com a REFER, nomeadamente:
Casa do Guarda Linha
Canis civitas
Reestruturação e nova proposta para implementação de contentores para dejectos caninos na Cidade de Reguengos de
Monsaraz.
Parques Infantis
Vistoria e elaboração de relatório técnico a todos os parque infantis do Concelho e levantamento das necessidades em
termos de manutenção.
Obras
Casa do Barro – Arquitectura Paisagista
Numa exaltação ao barro e ao ofício de oleiro, pretende-se requalificar o espaço exterior Casa do Barro atendendo aos
elementos históricos existentes e à recuperação dos mesmos para que se possa voltar a celebrar todo o circuito do barro
de forma tradicional.
Paralelamente todo o espaço será marcado por materiais de construção cuja matéria prima é o barro, havendo
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inclusivamente a contrução de uma eira com as dimensões e materiais tradicionais.
Também a vegetação irá primar por representar os pigmentos utilizados na pintura das peças de barro.
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Toponímia
Resposta à solicitação de codificação do território a partir do endereço postal físico, correspondente ao local de
residência, de acordo com a toponímia oficial atribuída pela autarquia para efeitos do cartão do cidadão.
Teve lugar ainda uma caminhada com explicação da toponímia de Reguengos desde a R. do Covalinho passando pela
Praça de Santo António e que terminou na Aldeia de Cima. Esta caminhada foi solicitada pelo grupo de Geografia da
Escola Secundária Conde de Monsaraz.
GTF | Gabinete Técnico Florestal
Coordenação da participação do Município de Reguengos de Monsaraz nos projetos de percursos
pedestres promovidos pela Entidade Regional de Turismo, nomeadamente:
- Transalentejo, Projeto de percursos pedestres de Alqueva;
- Plano estratégico para o desenvolvimento do Touring Cultural e Paisagístico;
- Rede de Percursos em Natureza.
Coordenação e preparação de toda a documentação que deve integrar a participação do Município de
Reguengos de Monsaraz no projecto de percursos pedestres promovido pela CIMAC, nomeadamente:
- Grande Rota do Montado.
Aferição da dominialidade de caminhos agrícolas – elaboração de pareceres e atualização dinâmica da
carta de caminhos públicos
Perante situações de destaque de parcelas agrícolas; caminhos cortados e ou impedimento de passagem, são solicitados
com frequência pareceres face à dominialidade de determinado caminho público.
Assim, o Gabinete Técnico Florestal faz a avaliação da situação no terreno confrontando-a posteriormente com a
cartografia existente para aferir quanto à dominialidade de determinado caminho agrícola.
Após esta aferição, e se o caminho for considerado público, integra de imediato a carta de caminhos públicos que, por
isso, está em constante atualização constituindo cada vez mais um documento prático e de carácter operacional
perante situações acima descritas.
Foi solicitada e dada resposta a 2 pedidos de aferição de dominialidade, ambos na Freguesia de Reguengos de
Monsaraz.
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
Constituição das faixas de gestão de combustível e elaboração do orçamento para a execução da rede de FGC e MPGC;
Elaboração do 2º eixo estratégico: REDUÇÃO DA INCIDÊNCIA DOS INCÊNDIOS, nomeadamente dos pontos:
comportamentos de risco, fiscalização e planeamento das ações referentes a este 2º eixo estratégico tais como
sensibilização, fiscalização, metas e indicadores e orçamento e responsáveis;
Elaboração do 3º eixo estratégico: MELHORIA DA EFICÁCIA DO ATAQUE E DA GESTÃO DOS INCÊNDIOS,
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nomeadamente dos pontos: vigilância e detecção, 1ª intervenção, rescaldo e vigilância pós incêndio e planeamento das
acções referentes a este 3º eixo estratégico tais como metas e indicadores e orçamento e responsáveis.
CED | Cultura, Educação e Desporto
EDC | Educação
Componente de Apoio à Família

As atividades de animação e apoio à família assumem, nos dias de hoje, um papel importante na vida dos
pais/encarregados de educação e, consequentemente, das crianças que a frequentam. As exigências sociais e
profissionais dos nossos dias, obrigam os pais a estarem ausentes de casa durante grande parte do tempo e muitos dos
avós, que supriam a necessidade dos pais em relação em que as crianças não estavam na escola, encontram-se também
empregados ou longe.
No sentido de preencher esta lacuna, que tantos transtornos causavam a muitas das famílias, foi criada a Lei n.º 5/97,
de 10 de fevereiro, Lei-quadro da Educação Pré-Escolar, que no seu ponto 1, do artigo 12º, determina que “os
estabelecimentos de educação pré-escolar devem adotar um horário adequado para o desenvolvimento das atividades
pedagógicas, no qual se prevejam períodos específicos para atividades educativas, de animação e de apoio às famílias,
tendo em conta as necessidades destas”.
Por isso, as crianças que usufruem do serviço do prolongamento de horário, para além das atividades que realizaram
durante o mês de abril, como brincadeiras livres, jogos, expressão corporal, culinária também fizeram uma pre nda
para o dia da mãe e continuaram o projecto do herbário.
Em maio iniciaram-se os ensaios para a marcha da CAF visando a participação no Santo António.
Transportes escolares
abril
Escola EB nº 1 de Reguengos de Monsaraz
Vinhetas –128 alunos
Total: 5.173,20 €
Comparticipação dos alunos: 0 € - Totalidade dos alunos comparticipados a 100% pela ação social escolar
Escola Secundaria Conde de Monsaraz
Vinhetas – 53 alunos
Total: 2.491,05 €
Comparticipação dos alunos: 545,55 €
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Total da fatura: 7.230,42 €
maio
Escola EB nº 1 de Reguengos de Monsaraz
Vinhetas –131 alunos
Total: 5.561,50 €
Comparticipação dos alunos: 0 € - Totalidade dos alunos comparticipados a 100% pela ação social escolar
Escola Secundaria Conde de Monsaraz
Vinhetas – 54 alunos
Total: 2.585,90 €
Comparticipação dos alunos: 169,96€ os alunos comparticipados a 50% pela ação social escolar
Total da fatura: 7.686,23 €
Refeitórios escolares
Mês: abril
Dias de Funcionamento: 21

Total da fatura: 9.108,90 €
Mês: maio
Dias de Funcionamento: 20

Total da fatura: 9.564,20 €
Transferência de competências para os municípios
Transferências efetuadas em abril 2015
Acordo de Cooperação
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Total: 12.000,00 €
Transferências efetuadas em abril 2015
Clausula 2ª – n.º 1 Pessoal não docentes das Escolas

Clausula 2ª – n.º 8 Acordo de Cooperação

Clausula 4ª – n.º 3 Gestão do Parque Escolar (1ªTranche)

Situações Especiais

Total: 44.254,21 €
Transferências efetuadas em maio 2015
Clausula 2ª – n.º 1 Pessoal não docentes das Escolas

Clausula 2ª – n.º 8 Acordo de Cooperação

Situações Especiais

Total: 34.254,21 €
Valor Total de Transferências: 78.508,42€
Diversos
Caminhar, Limpar, Plantar (CLP)
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No âmbito da sensibilização ambiental, decorreu o projeto “Caminhar, Limpar e Plantar 2015- CLP” que envolveu
várias parcerias: Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de
Monsaraz, Componente de Apoio à Família, Fundação Maria Inácia Perdigão Silva e Guarda Nacional Republicana,
Casa da Avós de Motrinos; Grupo Sábados à tarde de S. Marcos do Campo; Clube das Artes de Reguengos de
Monsaraz, decorreram várias atividades nos meses de março e abril de 2015.
As escolas básicas de 1.º ciclo (São Marcos do Campo, Campinho, Perolivas, e Outeiro) e jardim-de-infância (São
Marcos do Campo, Campinho, Perolivas, Caridade e Outeiro, Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de
Monsaraz) do Concelho, bem como o Centro Social e
Paroquial N. Senhora do Rosário de S. Pedro do Corval e Associação de Reformados e Pensionistas de St. António do
Baldio nos passados dias 13, 14 e 15 de Abril beneficiaram da demonstração de várias valências da GNR tais como
cinotécnia, ordem pública a cavalo, engenhos explosivos e pelotão de intervenção rápida (fotografias abaixo referidas).
Foram igualmente entregues aos alunos e às escolas cd´s de educação ambiental “Separar o Poder de TransformarUma viagem à Reciclagem”.
Atividades do CLP 2015 (Escola de Campinho e Lar N.ª Sr.ª do Rosário de São Pedro do Corval)

No âmbito do CLP e da Promoção das Hortas Urbanas, o Município dinamizou uma ação de sensibilização dirigida às
crianças do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico. A entrega decorreu em todos os estabelecimentos de ensino do
pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico entre os dias 17 e 19 de Março de 2015.
Esta ação consistiu na distribuição de uma plantinha por professor e por criança (alface, couve ou rabanete),
conjuntamente com um folheto explicativo sobre o projeto Hortas Urbanas e a sua importância.
Entrega de plantas para divulgação do projeto hortas urbanas
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Ainda no âmbito do CLP, no dia 17 de Abril, realizou-se a entrega e exposição de espantalhos nas hortas urbanas,
contando com o contributo e a presença das seguintes entidades: Casa da Avós de Motrinos; Grupo Sábados à tarde
de S. Marcos do Campo; Clube das Artes de Reguengos de Monsaraz; Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de
Monsaraz (jardim de infância, CAO e Lar de idosos); Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (Lar de Idosos)
Componente de Apoio à Família.
Neste dia realizou-se uma visita ao local e distribuição dos espantalhos pelo espaço, e os participantes tiveram
oportunidade de participar num momento de contato com a Horta, através de uma plantação simbólica.

Feira do Livro
Ao longo da semana de 18 a 26 de abril, em que decorreu esta atividade, foram organizadas atividades para todos os
alunos das Escolas do concelho, desde os Jardins de Infância às Escolas do 1º, 2º e 3ºciclos. Foram apresentadas leitura
de contos às crianças dos vários Jardins de Infância e Escolas do 1ºciclo de ensino, momentos musicais, exposições de
trabalhos elaborados pelos alunos dos 1ºciclo de ensino, tertúlias, declamações e apresentações teatrais.
Dia da Criança
No dia 1 de junho o Município de Reguengos de Monsaraz comemorou junto das crianças do conselho este dia com
um espetáculo de teatro musical e ofereceu um porquinho mealheiro a todas as crianças do pré-escolar e do 1º ciclo do
ensino básico.
Cerca de 800 crianças, divididas em três grupos, assistiram e divertiram-se com um teatro dinamizado pela equipa da
Biblioteca Municipal com a colaboração do Hugo Soft.
Em São Pedro do Corval, a autarquia reuniu as crianças das freguesias de Corval e de Monsaraz na Casa do barro
assistirem à peça e a visitarem o espaço. O segundo grupo de crianças da União de Freguesias de Campo e Campinho
pode comemorar o seu dia na Sociedade Harmonia São Marquenses Marcos do Camp. E ultimo grupo da Freguesia de
Reguengos pode assistir ao Teatro na Escola EBnº2.
Para a comoração do dia da Criança contamos com o apoio de todas as Juntas de freguesia do concelho, do
Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, da Sociedade Harmonia São Marquense e da Corval som.
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No dia 22 de janeiro foi realizada a primeira reunião do CME, tendo como ordem de trabalho os seguintes pontos:
informações, ano letivo 2014/2015 - análise do 1º período e outros assuntos.

CUL | Cultura
Postal Cultural
Este é um importante instrumento de divulgação de iniciativas realizadas no concelho, por iniciativa direta ou
indireta da Câmara Municipal mas, igualmente, de outras entidades, coletividades e associações desde que se
integrem nos seus princípios e objetivos e nos cheguem em condições e a tempo de publicação.
Foram publicados os postais culturais, nos meses de abril, maio e junho.
Ciclo de Exposições Monsaraz Museu Aberto
Integrados na dinamização cultural do Monsaraz Museu Aberto, realizam-se ao longo do ano ciclos de exposições que
pretendem divulgar os grandes valores artísticos e de referência cultural e artística
Igreja de santiago
• Exposição coletiva pintura e escultura “lado a lado” de António Charneca, Francisco Charneca e Pedro Charneca,
de 25 de abril a 28 de junho.
Casa Monsaraz
• Exposição de fotografia “Caminhos da Fé” de 07 de março a 26 de abril.
• Exposição de Coletiva “Clube das Artes” de Maria Helena Cunha, Lurdes Valido, Maria Luísa Martelo, Idalete
Paixão, Mercês Medinas, Maria Joaquina Pinto e Maria do Carmo Bento de 09 de maio a 14 de junho.
Auditório Municipal
cinema

19ª Feira do Livro de Reguengos de Monsaraz
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A 19ª edição da Feira do Livro de Reguengos de Monsaraz decorreu entre 18 e 26 de abril na Biblioteca Municipal e
pode ser visitada diariamente das 10h às 23h. Para além dos milhares de livros que puderam ser adquiridos, este
evento cultural integrou apresentações de livros, espetáculos musicais, saraus poéticos, teatros infantis e provas de
vinhos.
A Feira do Livro, que fez parte da programação da Cidade Europeia do Vinho 2015, abriu portas ao público com a
realização de provas de vinho no espaço "Vinho com Arte". Este espaço, recentemente inaugurado, é um local para
exposição, promoção, venda e provas de vinhos dos produtores do concelho.
A apresentação do livro "Dieta Mediterrânica - Uma herança milenar para a humanidade" da autoria de Jorge
Queiroz, coordenador técnico na candidatura transnacional da dieta mediterrânica a Património Imaterial da
Humanidade, tem fotografias de Luís Ramos e é uma edição da Athum.com. O ciclo "Noites com Música" apresentou
o trompetista Pedro Saraiva.
No dia seguinte foi apresentado o livro "Por detrás do Pano", da autoria de António Manuel Ribeiro, editado pela
Chiado Editora. O primeiro livro em prosa do vocalista dos UHF reúne 35 episódios escritos para a Antena 1, entre
novembro a dezembro de 2013, que revelam o interior do mundo da sua banda rock.
Os alunos do Conservatório Regional do Alto Alentejo atuaram de segunda a quinta-feira, no auditório da Biblioteca
Municipal. No dia 21 de abril realizou-se um Sarau poético dinamizado por Inês Valadas, Loios Paulo, Luís Filipe
Marcão, Manuel Sérgio e Sofia Rosário. No dia seguinte, o Coro da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense
atuou no auditório da Biblioteca Municipal.
No Dia Mundial do Livro, que se celebra a 23 de abril, foi lançado, o livro de poesia "No Remanso das Palavras
Inquietas", de Luís Filipe Marcão.
No dia 24 de abril, realizou-se um espetáculo infantil com a participação de Carlos Alberto Moniz, artista,
apresentador, maestro, músico e compositor português. No dia seguinte, no auditório da Biblioteca Municipal, foi
apresentada a peça de teatro infantil "Aldeia das laranjas", pela Do Imaginário Associação Cultural.
Decorreu também um concerto pela Orquestra Juvenil da Banda da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense
e a encerrar esta edição da feira do livro atuou Hugo Soft, que apresentou o espetáculo "Reviver as Memórias de
Abril", alusivo à celebração do 41º aniversário da "Revolução dos Cravos".
Comemorações do 41º aniversario do 25 de Abril
O 41º aniversário do 25 de Abril foi assinalado em Reguengos de Monsaraz com exposições, música e desporto. No
dia 24 de abril, foi inaugurada na Praça da Liberdade a exposição "Humberto Delgado – O General Sem Medo".
Esta mostra explora três momentos marcantes da história pessoal e política de Humberto Delgado num total de 20
painéis, mas também demonstra, segundo documentação portuguesa e espanhola que foi consultada, como Reguengos
de Monsaraz entrou neste acontecimento histórico, nomeadamente por um proprietário agrícola ter disponibilizado a
sua propriedade para centro logístico da operação da PIDE.
No Auditório Municipal realizou-se o espetáculo "Cantar Abril", com a participação de Carlos Alberto Moniz,
Manuel Sérgio, Sara Sérgio, José Farinha e Rosa Marques. Nos Paços do Município, decorreu a cerimónia do Içar das
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Bandeiras, com a interpretação dos hinos do Município, de Portugal e da União Europeia pela Banda da Sociedade
Filarmónica Harmonia Reguenguense, que depois realizou uma arruada pelas principais artérias da cidade.
Realizou-se a homenagem aos soldados mortos na Grande Guerra e na Guerra Colonial, no Largo dos Combatentes, e
em S. Pedro do Corval iniciou a 40ª edição da Estafeta dos Cravos. A sessão da Assembleia Municipal comemorativa
do 41º aniversário do 25 de Abril decorreu no Salão Nobre da autarquia, e na Biblioteca Municipal, será apresentado
o espetáculo musical "Reviver as memórias de Abril", com a atuação de Hugo Soft.
21ª Festa Ibérica da Olaria e do Barro
A Festa Ibérica da Olaria e do Barro decorreu entre os dias 22 e 24 de maio em S. Pedro do Corval com a participação
de mais de meia centena de olarias e ceramistas de Portugal e de Espanha. Este certame organizado pelo Município de
Reguengos de Monsaraz, Junta de Freguesia de Corval e Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros junta os dois
maiores centros oleiros da Península Ibérica, nomeadamente S. Pedro do Corval, no concelho de Reguengos de
Monsaraz, e Salvatierra de los Barros, na Extremadura espanhola.
A Festa Ibérica da Olaria e do Barro é um evento transfronteiriço de promoção cultural e turística de uma importante
manifestação artística e artesanal: a olaria. Organizada em anos alternados em cada município há mais de duas
décadas, com esta iniciativa pretendeu-se valorizar a olaria, chamar a atenção para o seu valor artesanal e artístico e
apontar estratégias para o seu desenvolvimento económico e profissional.
S. Pedro do Corval é considerado o maior centro oleiro de Portugal, com 22 olarias em atividade e onde se pode
assistir ao vivo a esta arte ancestral e adquirir peças produzidas pelos artesãos. Na 21ª Festa Ibérica da Olaria e do
Barro participaram 45 olarias portuguesas, entre as quais 16 de S. Pedro do Corval. Oriundos de Portugal estiveram
presente oleiros e ceramistas de norte a sul do país, de localidades como Condeixa-a-Nova, Almoster, Ericeira (2
olarias), Reguengos de Monsaraz, Sintra, Beringel, Mourão, Cartaxo, Oeiras, Venda do Pinheiro, Redondo (2
olarias), A-da-Beja, Mafra, Santo André, Lagoa (2 olarias), Galegos S. Martinho, Mem Martins, Póvoa de Santo
Adrião, Vila Nova de Milfontes, Estremoz, Braga, Loures, Queluz, Cacém, Évora de Alcobaça e Mangualde. Espanha
esteve representada com sete olarias de Salvatierra de los Barros.
A Festa Ibérica da Olaria e do Barro teve início com as Jornadas Ibéricas de Olaria e Cerâmica, que decorreram na
Casa do Barro, o centro interpretativo da olaria de S. Pedro do Corval que foi inaugurado nesta edição da Festa
Ibérica da Olaria e do Barro. No Festival Ibérico de Música Popular e Tradicional, houve o espetáculo com Nayara &
Ballet Flamenco de Sevilha.
No sábado, entre as 14h e as 20h, decorreu o programa "Aqui Portugal", da RTP1, uma emissão em direto com muita
música, entrevistas e reportagens do concelho. À noite, no Festival Ibérico de Música Popular e Tradicional, realizouse o concerto com a banda e o coro polifónico da Sociedade Filarmónica Corvalense.
No domingo, o Festival Ibérico de Música Popular e Tradicional teve um espetáculo com o Grupo Flamenco Chanela e
o grupo D. Laura e Teresa Tapadas.
A Festa Ibérica da Olaria e do Barro é uma homenagem viva à arte da olaria, através de exposições, demonstrações,
jornadas ibéricas e música tradicional. Esta edição ficou marcada pela inauguração da Casa do Barro, um centro
interpretativo que visa preservar, promover e assegurar a sustentabilidade da olaria de São Pedro do Corval,
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proporcionando a todos os visitantes o conhecimento e a aprendizagem sobre a arte oleira e o barro através de oficinas,
palestras e outras atividades.
Alentejo Coral Jovem
O futuro do Cante Alentejano está garantido na sua forma mais pura e genuína. Estes grupos organizados de jovens
apresentam-se em palco para interpretar Modas do cancioneiro Alentejano, com influências das zonas onde vivem,
marcando assim vários estilos e repertório existentes no Alentejo do Cante.
Seis grupos juvenis de Cante Alentejano atuaram no dia 5 de junho, no Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e
Exposições de Reguengos de Monsaraz. O primeiro convívio de grupos corais juvenis “Alentejo Coral Jovem” foi
uma iniciativa integrada na programação da Cidade Europeia do Vinho 2015 e é mais um evento do Município de
Reguengos de Monsaraz para homenagear o Cante Alentejano, Património Imaterial da Humanidade.
Neste encontro atuaram o Grupo Coral Os Bel’Aurora de Campinho, Grupo Coral de Beja, Grupo Coral Bafos de
Baco de Cuba, Grupo Coral Moços da Aldêa de Cabeça Gorda, Grupo Coral os Mainantes de Pias e Grupo Coral
Juvenil de Monte do Trigo. Este evento, que foi apadrinhado por Janita Salomé, pretendeu divulgar e promover o
Cante na sua forma mais pura e genuína.
Os grupos corais jovens que atuaram neste primeiro encontro vão interpretar Modas do Cancioneiro Alentejano, com
influências das zonas onde vivem, marcando dessa maneira os vários estilos e repertórios existentes no Alentejo do
Cante, garantindo na sua forma mais pura e genuína o futuro do Cante Alentejano.
Festas de Santo António
As Festas de Santo António, que decorreram entre os dias 10 e 14 de junho, no Parque de Feiras e Exposições de
Reguengos de Monsaraz, festividades em honra do padroeiro de Reguengos de Monsaraz, no Pavilhão Multiusos,
realizou-se a I I ViniReguengos, uma feira de vinhos com mostra de vinhos nacionais e internacionais.
O programa das Festas de Santo António abriu no dia 10 de junho com a tradicional Corrida em Família. No dia
seguinte, decorreu a inauguração oficial das festividades, seguindo-se a atuação da banda de rock alternativo Dharma
e a banda UHF, pioneira do rock português, que iniciou a sua carreira em 1978, liderados pelo seu vocalista António
Manuel Ribeiro.
Durante a madrugada muita música com o Dj Grouse & Friends e Kiks and Ser Brown.
No dia 12 de junho, realizou-se o desfile e atuação das marchas populares. Este ano participaram as marchas do
Câmara Reguengos Clube, Centro Cultural Caridadense 1º de Maio, Núcleo de Reguengos de Monsaraz do Sporting
Clube de Portugal, Freguesia de Reguengos de Monsaraz, Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz e
Componente de Apoio à Família do Jardim de Infância de Reguengos de Monsaraz. Seguindo-se a atuação da
orquestra espanhola Chicago Show e o tradicional espetáculo de fogo-de-artifício.
No Dia de Santo António, decorreu a Cerimónia do Içar das Bandeiras, no edifício dos Paços do Concelho e na Praça
da Liberdade, concentram-se as imagens dos padroeiros das comunidades cristãs do concelho de Reguengos de
Monsaraz, seguindo-se Eucaristia.
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Pela tarde realizou-se a Corrida de Toiros na Praça de Toiros José Mestre Batista com os cavaleiros Pablo Hermoso de
Mendonza, António Palha Ribeiro Telles e Miguel Moura. Os forcados de Monsaraz e de Montemor-o-Novo pegaram
os toiros da Ganadaria D. Luis Terrón.
À noite, houve o Concurso da Rainha das Vindimas em que foi eleita a representante de Reguengos de Monsaraz na
Gala da Rainha das Vindimas, uma iniciativa da Cidade Europeia do Vinho 2015.
José Cid subiu ao palco para apresentar o seu novo disco editado este ano “Menino-Prodígio”. A fechar a noite,
realizou-se o baile popular com “Pôpo e Banda”.
O programa do último dia das Festas de Santo António abriu com o desfile e atuação das Fanfarras de Bombeiros
Voluntários de Reguengos de Monsaraz, Alcabideche, Vidigueira, Aljustrel, Lagares da Beira, Mora, Cacilhas e
Seixal. Que desfilaram pelas ruas da cidade e as viaturas que integraram o passeio Grande Lago Paraíso do
Automóvel Clássico e Antigo.
À noite, voltaram as desfilar as marchas populares, seguindo-se o concerto com a banda de pop/rock D.A.M.A., a
fechar as Festas de Santo António houve muita música durante a madrugada com o Dj Thiga, Dj Plastiks e Dj El
Prateado.
Mostra de Artesanato e Produtos Regionais
A MOSTRA é uma iniciativa promovida pelo Município de Reguengos de Monsaraz, que tem como objetivos a
mostra, a promoção, a valorização, a troca e a venda dos objetos de artesanato e/ou produtos regionais.
A Organização e gestão da mostra é da responsabilidade do Município de Reguengos de Monsaraz, competindo-lhe,
nomeadamente, as tarefas relativas à informação, inscrição e admissão dos expositores, a distribuição, demarcação e
identificação dos lugares, assim como a fiscalização e controlo do cumprimento das normas de funcionamento.
Na MOSTRA dá-se preferência aos artesãos e pequenos produtores locais e em caso de lugares livres podem ser
admitidos artesãos e pequenos produtores de fora do Concelho.
A MOSTRA realiza-se em Reguengos de Monsaraz e na Vila de Monsaraz.
Em Reguengos de Monsaraz permite exclusivamente a mostra e venda de artesanato. Em Monsaraz é permitida a
mostra e venda de artesanato e de produtos regionais.
A MOSTRA tem periodicidade mensal, realizando-se em Monsaraz no 1.º sábado de cada mês e em Reguengos de
Monsaraz no 3º sábado de cada mês.
Sendo que para os meses de abril, maio e junho se realizaram nos seguintes dias:
Reguengos de Monsaraz
- 18 de abril
- 16 de maio
Monsaraz
- 4 e 5 de abril
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- 1 e 2 de maio
- 6 de junho
DES | Desporto
Atividades desportivas realizadas e apoiadas pelo Município entre 18 de abril e 15 de junho de 2015
Caminhada das freguesias
Este atividade foi realizado no dia 18 de abril, integrada no projeto Caminhar, Limpar e Plantar- CLP 2015 e contou
com a participação de cerca 100 pessoas de ambos os sexos. O percurso teve lugar na União de Freguesia de
Reguengos de Monsaraz.
40ª Estafeta dos Cravos
Com o apoio do Município de Reguengos de Monsaraz, a Casa de Cultura de Corval, levou a efeito no passado dia 25
de Abril, A 40ª edição desta tradicional estafeta que contou com a participação de cerca de 100 atletas. A partida e
chegada ocorreram em São Pedro do Corval com passagem por Reguengos de Monsaraz, Carrapatelo, Baldio e
chegada a S. Pedro do Corval.
X Torneio de minibasquetebol “Cidade de Reguengos”
Numa organização conjunta do Município e do ASC/BVRM - Terras d’el Rei, e integrada nas comemorações do 25
Abril, realizou-se a decima edição deste torneio no dia 25 de abril. Trouxe até à nossa Cidade, 13 clubes, 27 equipas
num total de três centenas de jovens de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 6 e os 11 anos, realizando
no Pavilhão gimnodesportivo durante a tarde jogos e atividades relacionadas com o basquetebol.
10ª Mega Aventura da Escola Secundária Conde Monsaraz
Com o apoio do Município de Reguengos de Monsaraz esta atividade realizou-se no dia 15 de maio pelo Grupo de
Educação Física da Escola Secundária Conde de Monsaraz, envolveu cerca de 300 alunos do referido estabelecimento
de ensino. No evento realizou-se na zona próxima de localidade Perolivas, junto às margens do Degebe, os jovens
praticaram rappel, canoagem, escalada, caminhada e orientação pedestre.
Rali TT Vinhos Carmim 2015
Com o apoio do Município de Reguengos de Monsaraz, da Carmim e organizado pela Secção de Motorismo da
Sociedade Artística Reguenguense, disputou-se nos dias 1 e 2 de maio o Rali TT Vinhos Carmim, prova do
Campeonato Nacional de TT da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e Taça de Motociclismo,
alargando pela segunda vez as inscrições a Motos, Moto4 ( Quad’ s) e Buggy’s . A prova contou com a participação
de cerca de centena de concorrente nas categorias de Auto(44 ), Moto (27), Quad (11) e Buggy/UTV ( 28),entre os
quais os principais nomes do todo-o-terreno nacional. O Parque Fechado ficou situado no Parque de Feiras e
Exposições e nos Pavilhões Multiusos funcionou o Secretariado e o Gabinete de Imprensa. O percurso seletivo com
cerca de 300 km, desenrolou-se pelos trilhos e caminhos rurais do concelho de Reguengos e concelhos limítrofes de
Mourão, Évora, Redondo e Alandroal.
Troféu BTT Évora
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Realizou-se no dia 3 maio com organização da seção BTT da Casa de Cultura de Corval e o apoio de Município de
Reguengos de Monsaraz, a 2º Prova do respetivo troféu com a participação de cerca de 60 atletas não federados e 40
federados.
Light Run Em Familia
Com organização da Comissão de Proteção de crianças e jovens de Reguengos de Monsaraz e o apoio do Municípios
de Reguengos de Monsaraz, realizou-se no dia 16 maio uma corrida/caminhada Light Run em Família pelas ruas da
cidade e tendo como o objetivo a ajuda a Unidade de Multideficiência do Agrupamento de Escolas de Reguengos de
Monsaraz, foi a primeira vez realizou uma corrida deste género e teve um sucesso enorme com a participação de cerca
de 1000 pessoas.
Reguengos + Saudável
Com organização da Almoreg- Unidade de Cuidados na Comunidade Reguengos de Monsaraz/ Mourão e o apoio do
Município de Reguengos de Monsaraz, realizou-se no dia 24 de Maio, no parque da cidade uma atividade que
envolver centenas de pessoas nas várias vertentes tais como: atividade física em que contou uma caminhada,
atividades de grupo, Pilates, Yoga e danças Latino-Africanas. Ouve também aconselhamentos e sensibilização
nutricionais, rastreios de espirometria, simulação de apoio à vitima de enfarte ou AVC, treino de suporte de básico de
vida. Esta iniciativa tem uma importância fundamental para o bem-estar da população e teve uma participação muito
grande da população.
25ª mini volta a Portugal em cicloturismo
Com organização União Velocipédica Nacional, Federação Portuguesa de Ciclismo e apoio do Município de
Reguengos de Monsaraz, decorreu nos dias 26 e 27 de maio uma chegada da etapa Elvas/ Reguengos de Monsaraz e
partida no dia seguinte Reguengos de Monsaraz/ Serpa.
Este passeio cicloturístico é uma atividade de convívio e lazer tendo a duração de 8 dias (8 etapas, cerca de 800 km),
participando cerca de 60 cicloturistas.
10ª Corrida em Família- Credito Agrícola
Numa organização do Município de Reguengos de Monsaraz, e integrada nas Festas a Stº António, realizou-se a 10
de Junho, nas principais artérias da cidade uma competição com componente popular de lazer e convívio, denominada
“Corrida em Família- Credito Agrícola” onde mais de 7500 pessoas de todas as idades, percorreram a andar ou a
correr um percurso de 4 km.
Instalações Desportivas
Piscinas Municipais
Desde 1 de fevereiro a 31 de março de 2015
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Cedências / entradas gratuitas

Pavilhão Gimnodesportivo

Campos de Ténis

Polidesportivo

ACS | Ação Social
Gabinete de Inserção Profissional
Abril

Março
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Durante os meses de abril e maio de 2015 foram efetuados pelo Gabinete de Inserção Profissional (GIP) cerca de 752
atendimentos, destacando-se os indivíduos provenientes da freguesia de Reguengos: cerca de 351 utentes.
Foram também efetuados, no período em análise, cerca de 68 sessões de informação sobre medidas de apoio ao
emprego, de qualificação profissional e de reconhecimento, validação e certificação de competências. Foram captadas e
registadas cerca de 9 ofertas de emprego no mesmo período, 32 apresentações de desempregados a ofertas de emprego,
e efetuadas 7 colocações em ofertas de emprego. No período em referência foram também asseguradas todas as
diligências necessárias ao controlo de apresentação periódica quinzenal dos beneficiários das prestações de
desemprego, a um n.º médio de cerca de 193 utentes.
O GIP esteve em contacto no período em análise com aproximadamente 28 empresas, quase exclusivamente do
Concelho de Reguengos de Monsaraz para esclarecimentos / consultadoria na área do Emprego.
O Gabinete de Inserção Profissional colaborou também com a Associação de Desenvolvimento Local Aliende no
âmbito do seu projeto REDECOOL.
O projeto REDECOOL - Emprego – Redes Colaborativas para o Emprego Local Jovem tem por objetivo promover o
emprego e a empregabilidade através de formas de atuação colaborativas organizadas em redes locais/regionais e de
âmbito nacional, que potenciem a eficácia e eficiência na inclusão profissional dos mais jovens em situação de
desemprego, fragilidade social ou precariedade económica.
O projeto promove formas de atuação colaborativas organizadas em redes (locais/ regionais e âmbito nacional), que
potenciem a eficácia e a eficiência da empregabilidade e inclusão dos mais jovens não os desenraizando do território de
origem.
O serviço no âmbito da RedeCOOL Emprego – Redes Colaborativas para o Emprego Local Jovem considera dois
tipos de atividades:
- Coaching e formação do grupo alvo;
- Constituição do Núcleo Local do Alentejo da RedeCOOL.
O principal grupo alvo a abranger são Jovens (de idade inferior a 30 anos) que se encontrem na situação de
desemprego, jovens em situação de abandono escolar, estudantes e jovens em risco de pobreza ou exclusão.
Têm sido desenvolvidas no âmbito deste projeto já algumas sessões de coaching com jovens do concelho de Reguengos
de Monsaraz, no entanto pretende-se que mais jovens possam participar nesta experiencia colaborativa.

ATA N.º 3

—

30 de junho de 2015

Página 105 de 145

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
Assembleia Municipal
O projeto é dinamizado pela ANIMAR – Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local, em parceria com a
CASES – Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, no quadro do Programa Cidadania Ativa, gerido pela
Fundação Calouste Gulbenkian e financiado pelo EEAGRANTS.
O seu interlocutor local é a Aliende, que conta com a colaboração do Município de Reguengos de Monsaraz através do
seu Gabinete de Inserção Profissional.
Ação Social
Realizaram-se 25 atendimentos de ação social (encaminhamentos para Rendimento Social de Inserção, Contrato
Emprego Inserção + (CEI+) e outros Serviços da Comunidade).
Habitação Social
Foram realizados 4 atendimentos no âmbito da habitação social.
Psicologia

Psicopedagogia
O Serviço de Apoio Psicopedagógico é realizado na Escola Básica nº2 de Reguengos de Monsaraz, com alunos com
dificuldades de aprendizagem, sendo estes encaminhados para o apoio pelos professores titulares.
Foram acompanhadas, uma média de 20 crianças de diversas faixas etárias, em sessões individuais e semanais, com o
objetivo de fornecer ferramentas de forma a ultrapassar as dificuldades de aprendizagem e promover as suas
potencialidades.

Rendimento Social de Inserção
O Município de Reguengos de Monsaraz participou na reunião do Núcleo Local de Inserção, promovida pela
Segurança Social, onde foram assinados ou revistos os Acordos de Inserção, com beneficiários de Rendimento Social
de Inserção do concelho.
APOIO AO ASSOCIATIVISMO DO MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
O associativismo, nas suas variadas vertentes e expressões, tem contribuído decisivamente para um desenvolvimento
harmonioso e integrado do concelho de Reguengos de Monsaraz, bem como para a sua afirmação.
Na vertente do Programa de Apoio a Atividades de Caracter Pontual foram aprovadas duas candidaturas,
apresentadas pela ARPIRM – Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Reguengos de Monsaraz e pela
MOVIREG – Associação de Voluntariado em Movimento.
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Loja Social do Município de Reguengos de Monsaraz
No âmbito do equipamento Loja Social deu-se continuidade ao trabalho de receção, triagem e organização do material
doado. Foram realizados 19 atendimentos e foram atribuídos bens necessários a 45 famílias inscritas na Loja Social.
Entre abril e a presente data, foram instaurados 3 processos novos e registaram-se 10 atendimentos para entrega de
bens (doações) para a Loja Social. Foram ainda rececionados durante este período 15 caixas/sacos, contendo roupas,
calçado e brinquedos para posterior triagem e entrega às famílias carenciadas no concelho.
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Reguengos de Monsaraz
A CPCJ de Reguengos de Monsaraz durante o período de 13 de abril de 2015 até à presente data realizou 4 reuniões
ordinárias de modalidade restrita, uma reunião plenária de modalidade alargada, 6 visitas domiciliárias a famílias
acompanhadas por esta CPCJ, 6 reuniões de trabalho com vários parceiros desta Comissão e 2 reuniões de supervisão
com a Magistrada do Ministério Público, interlocutora desta CPCJ, a exercer funções na Instância Local de
Reguengos de Monsaraz, do Tribunal Judicial da Comarca de Évora.
Durante o mesmo período foram efetuados 29 atendimentos a famílias acompanhadas por esta Comissão, no sentido
de recolher assinaturas de consentimento, não consentimento, oposição e não oposição para a intervenção desta
entidade, bem como aplicação de medidas de promoção e proteção, acordos de promoção e proteção e respetivos planos
de execução das medidas. Neste sentido, foi também efetuada a receção de todo o expediente (escrito e telefónico, em
papel ou em formato digital), bem como foram elaborados todos os ofícios, atas, extratos de atas, relatórios e restantes
documentos que fazem parte da atividade diária da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de
Reguengos de Monsaraz.
A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Concelho de Reguengos de Monsaraz participou no dia 21 de abril de
2015, no 1.º Encontro Regional das CPCJ´s do Alentejo, organizado pela CPCJ de Évora.
No âmbito das Comemorações do Dia Internacional das Famílias, a CPCJ de Reguengos de Monsaraz organizou uma
corrida/caminhada, denominada “Light Run em Família”, no dia 16 de abril, onde participaram cerca de 800 pessoas,
bem como, distribuiu a todos os alunos de pré-escolar do Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, uma
calendário semanal, com propostas de atividades para dinamizarem com as respetivas famílias.
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No dia 1 de junho de 2015, a CPCJRM realizou o 5.º Fórum Criança, no Auditório Municipal de Reguengos de
Monsaraz, onde participaram os alunos dos 7.º e 8.º anos de escolaridade do Agrupamento de Escolas deste concelho.
O dia foi dedicado ao debate de vários temas de interesse para estes alunos, nomeadamente bullying, violência no
namoro, consumo de substâncias psicoativas e outras situações que colocam os jovens destas idades em risco/perigo.

DECO
A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz assinou no dia 26 de fevereiro um Protocolo de Colaboração com a
Delegação Regional de Évora, da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor – DECO, entidade que tem
por objetivo esclarecer e informar os cidadãos dos seus direitos enquanto consumidores. Neste sentido, e tendo em
conta que na nossa região, muitos dos consumidores visados são pessoas que, pela dificuldade na mobilidade e acesso à
informação, carecem de proteção jurídica na resolução dos conflitos de consumo, criámos este serviço que a todos se
destina e que, de forma próxima e acessível irá contribuir para a promoção da qualidade de vida de todos os
consumidores.
O atendimento jurídico é gratuito e prestado a todos os munícipes, na segunda quinta-feira de cada mês, nas
instalações do Serviço de Ação Social, no período das 14h00 às 17h00.
No período de abril até à presente data, foram realizados 9 atendimentos jurídicos pelos técnicos da DECO.
Dinamização de Ações com Grupos Seniores
Sábados à tarde na freguesia de Campo
Ações de Animação Sociocultural, que decorrem desde o ano de 2007, desenvolvidas quinzenalmente na Freguesia de
Campo, pretendendo promover um espaço de encontro, partilha e debate como forma de valorizar a Freguesia e os
membros que a representam.
Estes encontros contam com cerca de 32 pessoas, do sexo feminino, numa faixa etária que varia entre os 39 e os 83
anos de idade, no entanto, os habitantes do sexo masculino, colaboram sempre que lhes é solicitado, em atividades
pontuais.
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Os objetivos destas ações são a valorização das relações interpessoais, despertar a população para o trabalho em
equipa, partilhar experiências, saberes e vivências, criar espírito de entreajuda e dar a conhecer hábitos e tradições da
terra.
Casa das Avós
Em fevereiro de 2013, um grupo de senhoras residentes na aldeia de Motrinos, freguesia de Monsaraz, solicitou à
Junta de Freguesia da sua área de residência um espaço, para poderem juntar-se e dinamizar algumas atividades. A
Junta de Freguesia de Monsaraz, em colaboração com o Município de Reguengos de Monsaraz prontamente
respondeu a este pedido, nascendo assim a Casa da Avós.
O projeto "Casa das Avós" tem como principal objetivo combater o isolamento social e dinamizar atividades para que
os idosos possam estar ativos e produzir artigos tradicionais que aprenderam na sua juventude.
O Projeto Casa das Avós já realizou duas exposições temporárias, cujos temas foram “Arte Comunitária” e “O Pão
de cada Dia”, encontrando-se neste momento a organizar uma nova exposição, desta feita permanente, ainda sem
divulgar o seu conteúdo.
Estas atividades são realizadas por cerca de 10 idosas da aldeia de Motrinos, com idades compreendidas entre os 55 e
os 82 anos de idade, sendo que o grupo se reúne às terças e quintas-feiras durante o período da tarde.
Clube das Artes
Há semelhança dos grupos seniores existentes no concelho de Reguengos de Monsaraz, o Clube das Artes também
surgiu da vontade de algumas pessoas em se reunirem para realizarem trabalhos manuais. O Município de
Reguengos de Monsaraz disponibilizou um espaço para estes encontros, sendo que, neste momento o grupo conta com
cerca de doze pessoas do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 50 e os 80 anos, e o grupo reúne-se às
segundas, quintas e sextas-feiras, a partir das 14h00, no rés-do-chão do edifício da antiga Casa dos Magistrados do
Ministério Público.
Os três grupos seniores desenvolveram, até ao final de maio, uma atividade, que consiste em tricotar quadrados em
tricô ou lã, de tamanho 30x30 cm, de ponto e cor livre, para se unir posteriormente numa manta gigante. O Projeto
“Tricota esta ideia: Uma manta pelos direitos dos Idosos” é uma campanha de sensibilização para os direitos dos
idosos com o objetivo de consciencializar a sociedade civil para o aumento dos maus tratos aos idosos, que devem ser
travados. Este projeto foi lançado pela Câmara Municipal de Oeiras, e pretende candidatar o projeto ao Guiness
World Book of Records, onde se pretende que seja a Maior Manta do Mundo.
No âmbito do Projeto “Hortas Urbanas”, dinamizado pelo Município de Reguengos de Monsaraz, os três grupos
seniores construíram 3 espantalhos, para colocar no espaço destinado às Hortas.
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Hortas Urbanas
As Hortas Urbanas em Reguengos de Monsaraz visam dotar o Município de um equipamento comunitário com uma
forte componente social, bem como dar continuidade a um espaço cuja identidade esteve sempre ligada à produção
hortícola e que faz parte da história da cidade de Reguengos de Monsaraz.
A utilização destes espaços promoverá um elo de convivência social e intergeracional e irá proporcionar benefícios
económicos e de saúde, especialmente no que respeita a uma alimentação mais saudável.
As hortas urbanas têm como objetivos complementar fontes de subsistência alimentar aos beneficiários, reforçar o
apoio social às famílias carenciadas do Município, desenvolver hábitos alimentares saudáveis, promover a
sensibilização ambiental e social da comunidade, promover o desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis,
potenciar a utilização da compostagem e sensibilizar relativamente às questões dos resíduos orgânicos da horta e à sua
importância para a melhoria da fertilidade do solo, fortalecer, valorizar e promover o espirito comunitário na
utilização e manutenção do espaço público, bem como o sentimento de pertença e possibilitar o acesso à prática
agrícola a quem não possui terrenos para esse efeito.
A segunda fase de inscrição das Hortas Urbanas decorreu entre os dias 25 de maio e 1 de junho de 2015, e
candidataram-se 6 famílias residentes no concelho de Reguengos de Monsaraz.
Cartão Social do Munícipe
Durante o período de abril de 2015 até à presente data, foram apresentadas 22 candidaturas para atribuição/renovação
do Cartão Social do Munícipe, dando origem à atribuição de 13 cartões, renovação de 7 cartões e o indeferimento de 2.
Porta 65 Jovem
O Programa Porta 65 Jovem é um sistema de apoio financeiro ao arrendamento, destinado a jovens que vivam
sozinhos, em agregados ou em coabitação.
O Programa Porta 65 Jovem tem como objetivo regular os incentivos aos jovens arrendatários, estimulando estilos de
vida mais autónomos por parte de jovens sozinhos, em família ou em coabitação jovem; a reabilitação de áreas urbanas
degradadas e a dinamização do mercado de arrendamento.
Este programa apoia o arrendamento de habitações para residência, atribuindo uma percentagem do valor da renda
como subvenção mensal.
O período de candidaturas teve início no dia 17 de abril e terminou a 18 de maio de 2015.
O Serviço de Ação Social do Município de Reguengos de Monsaraz realizou 6 atendimentos a jovens, no sentido de
apresentarem as suas candidaturas, prestarem esclarecimentos à entidade financiadora do projeto, ou, simplesmente
obter esclarecimentos acerca do programa.
Encontro de Idosos do Concelho de Reguengos De Monsaraz
O Município de Reguengos de Monsaraz realizou no passado dia 14 de maio, na Escola Básica de Perolivas o
Encontro de Idosos do Concelho de Reguengos de Monsaraz
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A atividade realizou-se, como vem sendo habitual, na quinta-feira de Ascensão, tradicionalmente conhecida pelo Dia
da Espiga, e tem como objetivos promover o convívio saudável entre a comunidade, evitar o isolamento das pessoas
idosas, valorizar a pessoa idosa e promover o convívio intergeracional.
O Dia da Espiga comemora-se numa quinta-feira, 40 dias após a Páscoa, e é tradição, neste dia, as pessoas irem ao
campo, apanhar a espiga de trigo, outras plantas e flores silvestres. Faz-se um ramo, que inclui pés de trigo e/ou
centeio, cevada, aveia, um ramo de oliveira, papoilas e margaridas. O ramo tem um valor simbólico. Simboliza a
fecundidade da terra e a alegria de viver. As espigas simbolizam o pão e a abundância, as papoilas o amor e a vida, o
ramo de oliveira a paz, e as margaridas o ouro, a prata e o dinheiro. De acordo com a tradição, o ramo deve ser
pendurado dentro de casa, na parede da cozinha ou da sala, conservá-lo durante um ano, até ser substituído pelo ramo
do ano seguinte. Faz-se fé, que o ramo funciona como um poderoso amuleto que traz abundância, alegria, saúde e
sorte. Tal como diz o ditado: "Quem tem trigo da Ascensão, todo o ano terá pão."
O encontro contou com a presença de cinco Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho, os alunos
do jardim-de-infância e escola básica de Perolivas, o CAO da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz
e um grupo de senhoras Perolivenses que se juntaram à festa, dinamizando a recitação do terço Mariano.
Para além dos tradicionais ramos de espigas confecionados pelos participantes, fizeram parte do programa um
momento de oração, uma aula de ginástica promovida pelo Projeto Seniores a Mexer e um lanche convívio. Foi uma
manhã muito animada.”

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. --------------------------------------------------------------------Apreciação, discussão e aprovação do Plano Operacional Municipal – Ano de 2015
A senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Ana Maria Férias Paixão Duarte, fez
presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada
no dia vinte e nove de abril, próximo passado, atinente à aprovação do Plano Operacional
Municipal de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2015, e cujo teor ora se transcreve: -------------C ERTID ÃO
----- João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, na qualidade de Secretário desta Câmara
Municipal de Reguengos de Monsaraz: --------------------------------------------------------------------------------------------- CERTIFICA que do respetivo livro de atas da Câmara Municipal consta uma deliberação aprovada em reunião
Ordinária realizada no dia 29 de abril de 2015, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------Plano Operacional Municipal – Ano de 2015
O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro deu conta da Proposta n.º 14/VP/2015, por si
firmada em 27 de abril, p.p, referente à aprovação do Plano Operacional Municipal de Reguengos de Monsaraz para o
corrente ano de 2015; proposta ora transcrita: ---------------------------------------------------------------------------------“PROPOSTA N.º 14/VP/2015
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PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL – ANO DE 2015
Considerando que:
- A floresta é um património essencial ao desenvolvimento sustentável de um país;
- Os incêndios florestais constituem uma séria ameaça à floresta portuguesa, que compromete a
sustentabilidade económica e social do País;
- A política de defesa da floresta contra incêndios, pela sua vital importância para o País, não pode ser
implementada de forma isolada, mas antes inserir-se num contexto mais alargado de ambiente e ordenamento
do território, de desenvolvimento rural e de proteção civil, envolvendo responsabilidades de todos, Governo,
autarquias e cidadãos, no desenvolvimento de uma maior transversalidade e convergência de esforços de todas
as partes envolvidas, de forma direta ou indireta;
- Desde 1981 foi sendo elaborada legislação que traduz uma mudança de abordagem e um esforço de
transversalidade;
- A estratégia de defesa da floresta contra incêndios tem de assumir duas dimensões: a defesa das pessoas e dos
bens, sem protrair a defesa dos recursos florestais;
- Estas duas dimensões, que coexistem, de defesa de pessoas e bens e de defesa da floresta, são o braço visível de
uma política de defesa da floresta contra incêndios que se traduz na elaboração de adequadas normas para a
proteção de uma e de outra, ou de ambas, de acordo com os objetivos definidos e uma articulação de ações com
vista à defesa da floresta contra incêndios, fomentando o equilíbrio a médio e longo prazos da capacidade de
gestão dos espaços rurais e florestais;
- O sistema de defesa da floresta contra incêndios agora preconizado identifica objetivos e recursos e traduz-se
num modelo ativo, dinâmico e integrado, enquadrando numa lógica estruturante de médio e longo prazo os
instrumentos disponíveis;
- Os instrumentos disponíveis acima referidos de âmbito Municipal são o Plano Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios e o Plano Operacional Municipal;
- O Plano Operacional Municipal tem como objetivo a operacionalização de todo o dispositivo de defesa da
floresta contra incêndios, assumindo um auxílio de relevo no planeamento do combate aos incêndios florestais;
- O Plano Operacional Municipal define os meios humanos, técnicos e materiais que serão utilizados nas
operações de prevenção, vigilância, primeira intervenção, combate, rescaldo e pós-rescaldo, existentes no
território do Município de Reguengos de Monsaraz.
- A Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios aprovou, por unanimidade e em
conformidade com a atribuição dada às Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios nos
termos do artigo 3ºD do Decreto-lei nº 17/2009 de 14 de Janeiro, o Plano Operacional Municipal para o
corrente ano;
Termos em que somos a propor ao Executivo Municipal:
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a) A aprovação do Plano Operacional Municipal para o ano 2015 o qual se anexa e se dá aqui por
integralmente reproduzido para todos e devidos efeitos legais;
b) A submissão do Plano Operacional Municipal à aprovação da Assembleia Municipal.”
Outrossim, o sobredito Plano Operacional Municipal para o ano de 2015, que se transcreve: ----------------------------“PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL DO CONCELHO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
2015
1. Introdução
Sendo a floresta património essencial ao desenvolvimento sustentável de um país, torna-se importante e
necessário assumir a defesa da mesma contra incêndios como uma prioridade.
De forma a enunciar a estratégia e determinar os objetivos, as prioridades e as intervenções a desenvolver para
atingir as metas consagradas surge o Plano Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PNDFCI).
O PNDFCI define estratégias e um conjunto articulado de ações com vista a fomentar a gestão ativa da
floresta, criando condições propícias para a redução progressiva dos incêndios florestais. Por outro lado, o
PNDFCI acentua a necessidade de ações concretas e persistentes na política de sensibilização, no
aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão do risco, bem como no desenvolvimento de sistemas de gestão e de
ligação às estruturas de prevenção, deteção e combate, reforçando a capacidade operacional.
Torna-se então indispensável a definição de uma articulação a nível regional e nacional com responsabilidades
e competências atribuídas a cada entidade. Assim, em consonância com o PNDFCI e com o respetivo
planeamento regional de defesa da floresta contra incêndios, surgem os Planos Municipais de Defesa da
Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) que são elaborados pelos municípios e que devem ser apresentados às
Comissões Municipais de Defesa das Florestas Contra Incêndios (CMDFCI).
Os PMDFCI contêm as ações necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para além das ações de
prevenção, incluem a previsão e a programação integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas
perante a eventual ocorrência de incêndios. O PMDFCI pretende dotar as entidades intervenientes de uma
importante ferramenta de diagnóstico, mas também de uma base de trabalho que possa servir para uma
intervenção positiva na floresta, prevenindo e protegendo, tendo também em conta a defesa das pessoas e dos
seus bens.
Como parte integrante do PMDFCI surge o Plano Operacional Municipal (POM) – Resolução do Concelho
de Ministros n.º 65/2006, 26 de Maio – que é a ferramenta operacional do PMDFCI.
O POM inclui a programação das ações de prevenção, vigilância, deteção, fiscalização, primeira intervenção e
combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio, particularmente a execução destas ações de acordo com o previsto
no programa operacional do PMDFCI.
Assim, no âmbito do POM, são determinadas ações específicas, no sentido de orientar a defesa da floresta
contra incêndios no Concelho de Reguengos de Monsaraz.
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Tendo em conta o carácter operacional deste documento o POM é alvo de revisão anual, sendo que esta deve
ser realizada antes do início do período crítico de cada ano (período este regulamentado por portaria que ainda
não foi publicada no presente ano) ou, segundo o guia técnico para elaboração do POM, até dia 15 de Abril.
2. Meios e recursos

Quadro 1 – Entidades envolvidas em cada ação e inventário das viaturas e equipamentos
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Quadro 2 – Meios complementares de apoio ao combate - Município de Reguengos de Monsaraz

Quadro 3 – Meios complementares de apoio ao combate - Empresas com maquinaria
3. Dispositivo operacional de DFCI

Esquema 1 – Esquema de comunicação dos alertas amarelo, laranja e vermelho (1ª intervenção) do
Concelho de Reguengos de Monsaraz

Quadro 4 – Procedimentos de atuação nos alertas amarelo, laranja e vermelho
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Quadro 5 – Lista geral dos contactos
4. Sectores territoriais de DFCI e LEE - vigilância e deteção
A deteção e localização atempada de um foco de incêndio podem ser fundamentais para o sucesso do combate e
controlo da propagação. Desta forma, a avaliação das áreas que são visíveis pelos postos de vigia, bem como as
que estão encobertas e fora de alcance da rede de postos, são critérios importantes a considerar no
planeamento. Quanto aos trilhos de vigilância e troços de vigilância móvel, é de notar que os mesmos não
foram apresentados devido ao facto do Município de Reguengos de Monsaraz não possuir equipa de vigilância
móvel.
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5. Sectores territoriais DFCI e LEE - 1ª Intervenção, combate, rescaldo e vigilância pós-incêndio
À semelhança do referido anteriormente foi determinada igualmente a intervenção no âmbito da primeira
intervenção, combate e rescaldo a qual compete a coordenação aos Bombeiros Voluntários.
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6. Cartografia de apoio à decisão

7. Guias locais

ATA N.º 3

—

30 de junho de 2015

Página 118 de 145

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
Assembleia Municipal
Apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: -------------------------------------a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 14/VP/2015; ----------------------------------------------------------------------b) Em consonância, aprovar o Plano Operacional Municipal de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2015; ---------c) Submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo
25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabeleceu o Regime Jurídico das Autarquias Locais; ------------------d) Determinar ao Gabinete Técnico Florestal a adoção dos legais procedimentos e atos administrativos e materiais
indispensáveis à execução da presente deliberação.----------------------------------------------------------------------------- “

Ponderado, apreciado e discutido o assunto a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade,
aprovar o Plano Operacional Municipal de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2015. -------------Apreciação, discussão e aprovação da Primeira Alteração ao Regulamento
de Ocupação Municipal Temporária de Jovens
A senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Ana Maria Férias Paixão Duarte, fez
presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada
no dia nove de junho, corrente, referente á aprovação da Primeira Alteração ao Regulamento de
Ocupação Municipal Temporária de Jovens; proposta cujo teor ora se transcreve: -----------------------“C E R T I D Ã O
----- João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, na qualidade de Secretário desta Câmara
Municipal de Reguengos de Monsaraz: --------------------------------------------------------------------------------------------- CERTIFICA que do respetivo livro de atas da Câmara Municipal consta uma deliberação aprovada em reunião
Ordinária realizada no dia 9 de junho de 2015, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------Primeira Alteração ao Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Proposta n.º 49/GP/2015, por si
firmada em 4 de junho, p.p. referente à aprovação da primeira Alteração ao Regulamento de Ocupação Municipal
Temporária de Jovens; proposta cujo teor ora se transcreve: ------------------------------------------------------------------“PROPOSTA N.º 49/GP/2015
PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL TEMPORÁRIA
DE JOVENS
Considerando que,
- o Executivo Municipal deliberou por unanimidade, em sua reunião ordinária realizada em 17 de setembro de
2014, aprovar o projeto de alteração ao Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens;
outrossim, determinar a sua publicação na 2.ª Série do Diário da República, para efeitos de apreciação pública,
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atento ao disposto no artigo 118.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
442/91, de 15 de novembro, na redação do Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro e Decreto-Lei n.º 18/2008, de
29 de janeiro;
- após a submissão do sobredito Projeto de Alteração de Regulamento a apreciação pública, durante o período
de trinta dias úteis contados a partir da publicação do Aviso n.º 2963/2015, no Diário da República, 2.ª Série,
N.º 55, de 19 de março de 2015, o qual terminou no passado dia 30 de abril, não foram apresentadas, por
escrito, sugestões, proposta e/ou observações atinentes ao mesmo;
Somos a propor ao Executivo Municipal:
a) a aprovação da Primeira Alteração ao Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens, a qual
se anexa e se dá aqui por integralmente reproduzida para todos os devidos e legais efeitos;
b) a submissão da Primeira Alteração ao Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens, à
aprovação da Assembleia Municipal, em ordem ao preceituado na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, e
alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pelo Anexo I
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
c) que seja determinado ao Gabinete Jurídico e de Auditoria do Município de Reguengos de Monsaraz, a
adoção dos legais procedimentos e atos administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da
deliberação camarária que vier a recair sobre a presente proposta.”
Outrossim, a sobredita Alteração ao Regulamento, que ora se transcreve: --------------------------------------------------“PROJETO DE ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE OCUPAÇÃO MUNICIPAL
TEMPORÁRIA DE JOVENS
Nota Justificativa
Em 02 de julho de 2010, foi publicado em Edital afixado nos lugares públicos do Concelho de Reguengos de
Monsaraz, o Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens, aprovado pela Assembleia
Municipal na reunião ordinária realizada em 30 de junho de 2010, mediante proposta da Câmara Municipal,
aprovada em reunião ordinária de 05 de maio de 2010.
O programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens visa a ocupação de jovens em eventos de natureza
cultural, ambiental, social, desportiva ou outra, organizados e/ou apoiados pelo Município na área do
concelho de Reguengos de Monsaraz, proporcionando-lhes um contato efetivo com o mundo laboral através de
experiências próprias.
Após a entrada em vigor do Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens, e em resultado da
sua aplicação surgiram dúvidas na interpretação, relativamente ao critério estabelecido na alínea b), do artigo
20.º - Proximidade da residência dos jovens relativamente ao local de desenvolvimento da atividade. Nesta
sequência, a Câmara Municipal deliberou em sua reunião ordinária realizada em 23 de julho de 2014, que o
critério de seleção estabelecido naquela alínea fosse entendido como “Jovens residentes no concelho de
Reguengos de Monsaraz” e determinou a alteração do mencionado Regulamento Municipal.
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No entanto, e após análise das sugestões e observações apresentadas pelo serviço de Cultura, do Município de
Reguengos de Monsaraz verificou-se a necessidade de alterar os critérios de seleção dos jovens candidatos ao
programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens e aos eventos organizados e/ou apoiados pelo
Município de Reguengos de Monsaraz. Estes critérios encontram-se previstos, respetivamente, nos artigos 9.º
e 20.º, ambos do Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens.
As alterações introduzidas têm como objetivo permitir uma maior justiça na seleção dos jovens candidatos
face às vagas existentes. Segundo a experiência dos serviços municipais, os critérios previstos na alínea a) –
“Interesse manifestado por uma determinada área de ocupação” e na alínea b) – “Proximidade da residência
dos jovens relativamente ao local de desenvolvimento da atividade”, dos artigos acima referidos têm-se
mostrado comuns a todos os candidatos e os critérios estabelecidos na alínea c) – “Idade” e na alínea d) –
“Grau de qualificação de empate”, dos mesmos artigos são insuficientes para acautelar o processo de seleção
em caso de empate.
Desta forma, procedeu-se à alteração dos critérios de seleção de acesso à participação dos jovens ao Programa
de Ocupação Municipal Temporária de Jovens, previstos no artigo 9.º, do Regulamento de Ocupação
Municipal Temporária de Jovens e à participação nos eventos organizados e/ou apoiados pelo Município de
Reguengos de Monsaraz, previstos no artigo 20.º, do Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de
Jovens; outrossim, foram criados critérios de desempate.
Neste contexto justifica-se a presente alteração ao Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de
Jovens.
Assim, no uso da competência prevista pelos artigos 112.º e 241.º da Constituição da República Portuguesa e
conferida pela alínea k), do n.º 1, do artigo 33.º, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela
Anexo I, à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, propõe-se a aprovação do presente projeto de alteração de
regulamento para efeitos de discussão pública, nos termos do disposto nos artigos 117.º e 118.º do Código do
Procedimento Administrativo.
Alteração ao Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens
Artigo 1.º
Alteração ao Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens
Os artigos 9.º e 20.º, do Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens, passam a ter a seguinte
redação, de acordo com a ordem de importância indicada:
«Artigo 9.º
(…)
1. O Município, através dos seus serviços competentes, fará a seleção dos jovens candidatos ao Programa de
Ocupação Municipal Temporária de Jovens, mediante a aplicação sucessiva dos seguintes critérios:
a) (…);
b) Residência no concelho de Reguengos de Monsaraz;
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c) (…);
d) (…).
2. Em caso de empate serão aplicados sucessivamente os seguintes critérios:
a)

Inscrição pela primeira vez no Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens;

b)

Ordem de inscrição.
Artigo 20.º
(…)

1. O Município, através dos seus serviços competentes, fará a seleção dos jovens candidatos, mediante a
aplicação sucessiva dos seguintes critérios:
a) (…);
b) Residência no concelho de Reguengos de Monsaraz;
c) (…);
d) (…).
2. Em caso de empate aplicados sucessivamente os seguintes critérios:
a) Inscrição pela primeira vez num evento;
b) Ordem de inscrição.»
Artigo 2.º
Entrada em vigor
As alterações agora introduzidas entrarão em vigor 15 dias após a sua afixação, nos lugares públicos do
costume, dos Editais que publicitem a sua aprovação pela Assembleia Municipal, mediante apresentação da
proposta da Câmara Municipal.”
Apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: -------------------------------------a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 49/GP/2015; ----------------------------------------------------------------------b) Em consonância, aprovar a primeira Alteração ao Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens; ---c) Submeter a presente Alteração ao Regulamento de Ocupação Municipal Temporária de Jovens à apreciação e
aprovação da Assembleia Municipal, em ordem ao disposto na alínea g), do n.º 1, do artigo 25.º, e alínea k), do n.º 1,
do artigo 33.º, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; -----------------------------------------------------------------d) Determinar ao Gabinete Jurídico e de Auditoria a adoção dos legais procedimentos e atos administrativos e
materiais indispensáveis à execução da presente deliberação. ----------------------------------------------------------------- “

Ponderado, apreciado e discutido este assunto a Assembleia Municipal deliberou, por
unanimidade, aprovar a Primeira Alteração ao Regulamento de Ocupação Municipal Temporária
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de Jovens. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Apreciação, discussão e aprovação da Isenção do Pagamento de Taxas pela Emissão
de Alvarás de Licença de Obras de Construção e pela Ocupação da Via Pública –
Associação de Solidariedade Social de São Marcos do Campo
A senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Ana Maria Férias Paixão Duarte, fez
presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada
no dia nove de junho, corrente, atinente ao pedido de isenção de pagamento de taxas pela emissão
de alvarás de licença de obras de construção e pela ocupação da via pública, formulado pela
Associação de Solidariedade Social de São Marcos do Campo; proposta cujo teor ora se transcreve:
“C E R T I D Ã O
----- João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, na qualidade de Secretário desta Câmara
Municipal de Reguengos de Monsaraz: --------------------------------------------------------------------------------------------- CERTIFICA que do respetivo livro de atas da Câmara Municipal consta uma deliberação aprovada em reunião
Ordinária realizada no dia 9 de junho de 2015, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------Isenção do Pagamento de Taxas pela Emissão de Alvarás de Licença de Obras de Construção e pela
Ocupação da Via Pública – Associação de Solidariedade Social de São Marcos do Campo
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Proposta n.º 53/GP/2015, por si
firmada em 5 de junho, p.p., atinente ao pedido de isenção do pagamento de taxas pela emissão de alvarás de licença de
obras de construção e pela ocupação da via pública formulado pela Associação de Solidariedade Social de São Marcos
do Campo; proposta que ora se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------“PROPOSTA N.º 53/GP/2015
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS PELA EMISSÃO DE ALVARÁS DE LICENÇA DE OBRAS
DE CONSTRUÇÃO E PELA OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA - ASSOCIAÇÃO DE
SOLIDARIEDADE SOCIAL DE SÃO MARCOS DO CAMPO
Considerando:


Que a Associação de Solidariedade Social de São Marcos do Campo é requerente do Processo
Administrativo n.º 13/2014, o qual tem por objeto o licenciamento para obras de edificação de uma
Estrutura Residencial para Idosos (ERI) na Rua Nova, n.º 57, em São Marcos do Campo;



Que com a construção da referida Estrutura “pretende-se proporcionar serviços permanentes e adequados
à problemática bio-psico-social das pessoas idosas, num espaço adequado à função, e contribuindo para a
estabilização ou retardamento do processo de envelhecimento, e criar condições que permitam preservar e
incentivar a relação inter-familiar potenciando assim a integração social, potenciada pela relação
funcional com o espaço de centro de dia e atual equipamento residencial existente.” (in Memória
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Descritiva e Justificativa);


Que o novo equipamento irá utilizar as valências pré-existentes de cozinha e lavandaria, funcionando
como uma extensão do Centro de Dia existente, tendo funções inerentes ao alojamento, com novo espaço
de refeições e área social, além de outros espaços de apoio necessários a uma estrutura residencial de idosos
(in Memória Descritiva e Justificativa);



Que a nova Estrutura terá capacidade para 13 utentes na zona de alojamento (in Memória Descritiva e
Justificativa);



Que a obra a executar é de todo o interesse e relevância para o concelho de Reguengos de Monsaraz e para
os seus munícipes, em geral, e para os utentes da requerente, em particular;



Que a Associação de Solidariedade Social de São Marcos do Campo veio, através de ofício datado de 17 de
abril de 2015, entrado nos serviços da autarquia em 29 de maio de 2015, requerer a isenção das taxas
relativas ao processo supra referido;



Que a Associação de Solidariedade Social de São Marcos do Campo é considerada Instituição Particular
de Solidariedade Social (IPSS), tendo sido efetuado o registo definitivo dos Estatutos da Instituição no
Livro n.º 7 das Associações de Solidariedade Social, sob o n.º 109/98, a fls. 112, em 21/9/1998, conforme
se atesta pela Declaração do Centro Distrital de Évora do Instituto da Segurança Social, datada de
10/3/2008, que se junta em anexo à presente proposta e aqui se dá por integralmente reproduzida para
todos os legais efeitos;



Que a Associação de Solidariedade Social de São Marcos do Campo desempenha um importante papel
social no concelho de Reguengos de Monsaraz, em especial na localidade de São Marcos do Campo, o qual
é por todos reconhecido;



Que o n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município de Reguengos de
Monsaraz, aprovado na sessão da Assembleia Municipal de 29/12/2008, e publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 14, de 21 de janeiro de 2009, na sua atual redação, consagra expressamente a
possibilidade de isenção do pagamento de taxas, tarifas e preços para Instituições de Solidariedade Social;



Que o artigo 13.º do Regulamento de Taxas, Tarifas e Preços do Município de Reguengos de Monsaraz
estatui que poderá haver isenção, total ou parcial, das taxas previstas no Regulamento de Taxas, Tarifas e
Preços do Município de Reguengos de Monsaraz relativas a obras de edificação, destinadas a utilização
própria, pertencentes a Instituições Particulares de Solidariedade Social legalmente constituídas e que na
área do Município prossigam fins de relevante interesse público;



Que a Associação de Solidariedade Social de São Marcos do Campo presta aos munícipes um conjunto de
serviços essenciais, nomeadamente assegurando o funcionamento das valências de lar e centro de dia para
idosos, prestando apoio domiciliário a utentes de São Marcos do Campo e dinamizando atividades de
ocupação dos tempos livres da população sénior nas áreas desportivas, recreativas, culturais e educativas;
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Que o valor a cobrar pela emissão de alvará de licença de obras de construção estima-se em 1.291, 30€
(mil duzentos e noventa e um euros e trinta cêntimos);



Que o valor a cobrar pela emissão de alvará de ocupação da via pública estima-se em 76, 44 € (setenta e
seis euros e quarenta e quatro cêntimos);



Que o valor total das taxas a cobrar estimam-se em 1.367, 74€ (mil trezentos e sessenta e sete euros e
setenta e quatro cêntimos),

Termos em que somos a propor ao executivo municipal:
A) Acolher o teor do pedido efetuado pela Associação de Solidariedade Social de São Marcos do Campo;
B) Diferir o pedido de isenção total das taxas relativas à emissão de alvarás de licença de obras de construção
e de ocupação da via pública referentes ao Processo Administrativo n.º 13/2014, o qual tem por objeto o
licenciamento para obras de edificação de uma Estrutura Residencial para Idosos (ERI) na Rua Nova, n.º
57, em São Marcos do Campo;
C) Submeter a presente deliberação à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do
disposto no n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, do n.º 2 do artigo 11.º e do artigo
13º, ambos do Regulamento e Tabela de Taxas, Tarifas e Preços do Município de Reguengos de Monsaraz;
D) Notificar a Associação de Solidariedade Social de São Marcos do Campo do teor da presente deliberação.”
Apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: -------------------------------------a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 53/GP/2015; ----------------------------------------------------------------------b) Em consonância, deferir o pedido de isenção do pagamento de taxas pela emissão de alvarás de licença de obras de
construção e pela ocupação da via pública referente à edificação de uma Estrutura Residencial para Idosos, formulado
pela Associação de Solidariedade Social de São Marcos do Campo, num valor total associado de € 1.367,74 (mil
trezentos e sessenta e sete euros e setenta e quatro cêntimos); ----------------------------------------------------------------c) Submeter a presente deliberação à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, em ordem ao disposto no n.º 2
do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e do n.º 2 do artigo 11.º e do artigo 13.º.ambos do Regulamento e
Tabela de Taxas, Tarifas e Preços deste Município; ----------------------------------------------------------------------------d) Determinar à subunidade orgânica Expediente Urbanístico a adoção dos legais procedimentos e atos
administrativos e materiais indispensáveis à execução da presente deliberação. -------------------------------------------- “

Ponderado, apreciado e discutido o assunto a Assembleia Municipal deliberou, por unanimidade,
aprovar a isenção de pagamento de taxas pela emissão de alvarás de licença de obras de
construção e pela ocupação da via pública, nos exatos termos consignados, à Associação de
Solidariedade Social de São Marcos do Campo. ---------------------------------------------------------------------

ATA N.º 3

—

30 de junho de 2015

Página 125 de 145

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
Assembleia Municipal
Apreciação, discussão e aprovação da Autorização Prévia no Âmbito da Lei dos Compromissos e
Pagamentos em Atraso – Informação dos Compromissos Plurianuais Assumidos
A senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Ana Maria Férias Paixão Duarte, fez
presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada
no dia nove de junho, corrente, atinente à informação de compromissos plurianuais assumidos
entre a sessão ordinária desta Assembleia Municipal realizada no dia trinta de abril, próximo
passado e a presente data, no âmbito da autorização prévia genérica da Lei dos Compromissos e
Pagamentos em Atraso, tomada por esta Assembleia Municipal na sessão extraordinária de doze
de novembro de 2013, e cujo teor ora se transcreve: ---------------------------------------------------------------“C E R T I D Ã O
----- João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, na qualidade de Secretário desta Câmara
Municipal de Reguengos de Monsaraz: --------------------------------------------------------------------------------------------- CERTIFICA que do respetivo livro de atas da Câmara Municipal consta uma deliberação aprovada em reunião
Ordinária realizada no dia 9 de junho de 2015, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------Autorização Prévia no Âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso –
Informação de Compromissos Plurianuais Assumidos
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Proposta n.º 54/GP/2015, por si
firmada em 5 de junho, p.p., atinente à informação de compromissos plurianuais assumidos no âmbito da autorização
prévia genérica da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, tomada pela Assembleia Municipal na sua sessão
extraordinária de 12 de novembro de 2013, conforme proposta da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária de
30 de outubro de 2013; proposta ora transcrita: --------------------------------------------------------------------------------“PROPOSTA N.º 54/GP/2015
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA NO ÂMBITO DA LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM
ATRASO
Considerando que:
- a alínea c) do n.º 1 do art. 6º da Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro, que aprova as regras aplicáveis à assunção
de compromissos e aos pagamentos em atraso, e que dispõe que a assunção de compromissos plurianuais,
independentemente da sua forma jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação,
contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os municípios e parcerias públicoprivadas, está sujeita, no que respeita às entidades da administração local, a autorização prévia da Assembleia
Municipal.
- que o art. 11º do Decreto-Lei n.º 127/12, de 21 de junho, veio regulamentar a citada lei dos compromissos,
nos termos do art. 14º, estabelecendo que a referida autorização prévia para a assunção de compromissos
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plurianuais poderá ser dada quando da aprovação dos documentos previsionais;
- Tendo sido aprovado na sessão ordinária da Assembleia Municipal realizada em 12 de novembro de 2013
despacho em conformidade, que obriga que em todas as sessões ordinárias da referida Assembleia deverá ser
presente uma informação na qual constem os compromissos plurianuais assumidos ao abrigo da referida
autorização prévia genérica;
Termos em que somos a informar o Executivo Municipal:
- No período transcorrido entre a última Assembleia Municipal e aquela que está agendada ocorreram os
seguintes compromissos plurianuais:
- Procedimento 14/AD/APV/2015 – Contrato de Prestação de Serviços por avença - Eletricista, com duração
de 12 meses, no montante de €12.000,00, isento de Iva nos termos do n.º 1 do art.º 53.º do CIVA;
- Procedimento 15/AD/APV/2015 – Contrato de Prestação de Serviços por tarefa - Calceteiro, com duração de
12 meses, no montante de €13.800,00, acrescido de Iva à taxa legal em vigor;”
Ponderado, apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou por unanimidade: -------------------------a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 54/GP/2015; ----------------------------------------------------------------------b) Em consonância, aprovar a assunção dos compromissos plurianuais já arrogados e com efeitos produzidos no
período transcorrido entre a sessão da Assembleia Municipal de 30 de abril, último e a agendada para o corrente mês
de junho;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal, em ordem ao preceituado na alínea c) do n.º
1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro; ---------------------------------------------------------------------------d) Determinar à unidade orgânica de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico a adoção dos legais
procedimentos e atos administrativos e materiais indispensáveis à execução da presente deliberação. -------------------- “

Ponderado, apreciado e discutido o assunto a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com
por maioria, com doze votos a favor dos membros Ana Maria Férias Paixão Duarte; António
Joaquim dos Loios Paulo; Gracinda Rosa Canhão Calisto; Joaquim José Ramalhosa Passinhas; Rita
Isabel Belo Medinas; Marta de Jesus Rosado Santos; Almerindo de Jesus Inverno Carapeto;
Anabela Capucho Caeiro; António José Fialho Cartaxo; Jorge Miguel Martins Berjano Nunes; Élia
de Fátima Janes Quintas e Gabriela Maria Mendes Ramalho Furão e quatro votos de abstenção dos
membros Luís Fernando Valadas Viola; Maria Luísa Neves Pires da Cunha; Joaquim Virgílio
Casco Martelo e João Miguel Rita Mestre, aprovar os compromissos plurianuais já assumidos e
com efeitos produzidos no período transcorrido entre a sessão ordinária desta Assembleia
Municipal de trinta de abril, próximo passado e a presente sessão ordinária. -------------------------------
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Apreciação, discussão e aprovação da Revisão n.º 2 às Grandes Opções do Plano 2015/ 2018 e
Revisão n.º 2 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz do Ano de 2015
A senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Ana Maria Férias Paixão Duarte, fez
presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada
no dia vinte e quatro de junho, corrente, atinente à aprovação da Revisão n.º 2 às Grandes Opções
do Plano 2015/2018 e Revisão n.º 2 ao Orçamento do Município de Reguengos do Ano de 2015, e
cujo teor ora se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------“C E R T I D Ã O
----- João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, na qualidade de Secretário desta Câmara
Municipal de Reguengos de Monsaraz: --------------------------------------------------------------------------------------------- CERTIFICA que do respetivo livro de atas da Câmara Municipal consta uma deliberação aprovada em reunião
Ordinária realizada no dia 24 de junho de 2015, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------Revisão N.º 2 às Grandes Opções 2015-2018 do Plano e Revisão N.º 2 ao Orçamento
do Município de Reguengos de Monsaraz do Ano de 2015
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da Proposta n.º 57/GP/2015, por
si firmada em 19 de junho, p.p., referente à aprovação da Revisão n.º 2 às Grandes Opções do Plano 2015-2018 e
Revisão n.º 2 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz do ano de 2015; proposta ora transcrita:-------“PROPOSTA N.º 57/GP/2015
REVISÃO N.º 2 ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2015-2018 E AO ORÇAMENTO 2015
Em ordem ao preceituado na alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º em conjugação com o disposto na alínea a) do n.º
1 do artigo 25.º, ambos do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, foi elaborada a Revisão n.º 2 às Grandes Opções do Plano para 2015-2018 e ao Orçamento de 2015,
que se anexa e se dá por integralmente reproduzida.
Termos em que somos a propor ao Executivo Municipal:
a) A Aprovação da Revisão n.º 2 às Grandes Opções do Plano para 2015-2018 e ao Orçamento de 2015;
b) Submeter o aludido documento à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, em harmonia ao
disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro;
c) Determinar à unidade orgânica Financeira a adopção dos legais procedimentos e actos administrativos e
materiais indispensáveis à execução da deliberação camarária que recair sobre a presente proposta.”
Outrossim, a sobredita Revisão n.º 2 às Grandes Opções do Plano 2015-2018 e Revisão n.º 2 ao Orçamento do ano de
2015, ora transcritas: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto o Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os votos a
favor do senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, do senhor Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Manuel Lopes Janeiro e do senhor Vereador Carlos Manuel Costa Pereira e o voto de abstenção do senhor
Vereador, Aníbal José Almeida Rosado: -----------------------------------------------------------------------------------------a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 57/GP/2015; ----------------------------------------------------------------------b) Em consonância, aprovar a Revisão n.º 2 às Grandes Opções do Plano 2015-2018 e a Revisão n.º 2 ao Orçamento
do Município de Reguengos de Monsaraz do ano de 2015; -------------------------------------------------------------------c) Submeter os aludidos documentos à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, em ordem ao preceituado na
alínea a), do n.º 1, do artigo 25.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ----------------------------------------------------d) Determinar à unidade orgânica de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico a adoção dos legais
procedimentos e atos administrativos e materiais indispensáveis à execução da presente deliberação. ---------------------

Ponderado, apreciado e discutido muito circunstanciadamente o assunto a Assembleia Municipal
deliberou, por maioria, com doze votos a favor dos membros Ana Maria Férias Paixão Duarte;
António Joaquim dos Loios Paulo; Gracinda Rosa Canhão Calisto; Joaquim José Ramalhosa
Passinhas; Rita Isabel Belo Medinas; Marta de Jesus Rosado Santos; Almerindo de Jesus Inverno
Carapeto; Anabela Capucho Caeiro; António José Fialho Cartaxo; Jorge Miguel Martins Berjano
Nunes; Élia de Fátima Janes Quintas e Gabriela Maria Mendes Ramalho Furão e quatro votos de
abstenção dos membros Luís Fernando Valadas Viola; Maria Luísa Neves Pires da Cunha; Joaquim
Virgílio Casco Martelo e João Miguel Rita Mestre aprovar a Revisão n.º 2 às Grandes Opções do
Plano 2015/2018 e Revisão n.º 2 ao Orçamento do Município de Reguengos do Ano de 2015. ---------
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Apreciação, discussão e aprovação da Adesão do Município de Reguengos de Monsaraz
à Associação “Rede de Judiarias de Portugal – Rotas SEFARAD”
A senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Ana Maria Férias Paixão Duarte, fez
presente uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária realizada
no dia vinte e quatro de junho, corrente, atinente à adesão deste Município à Associação “Rede de
Judiarias de Portugal – Rotas SEFARAD”, e cujo teor ora se transcreve: ------------------------------------C ERTID ÃO
----- João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara, na qualidade de Secretário desta Câmara
Municipal de Reguengos de Monsaraz: --------------------------------------------------------------------------------------------- CERTIFICA que do respetivo livro de atas da Câmara Municipal consta uma deliberação aprovada em reunião
Ordinária realizada no dia 24 de junho de 2015, do seguinte teor: -----------------------------------------------------------Adesão do Município à Associação “Rede de Judiarias de Portugal – Rotas SEFARAD”
O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Proposta n.º 58/GP/2015, por si
firmada em 22 de junho, p.p., atinente à adesão deste Município de Reguengos de Monsaraz à Associação “Rede de
Judiarias de Portugal – Rotas SEFARAD”; proposta cujo teor ora se transcreve: ------------------------------------------“PROPOSTA N.º 58/GP/2015
ADESÃO DO MUNICÍPIO À ASSOCIAÇÃO “REDE DE JUDIARIAS DE PORTUGAL – ROTAS
SEFARAD”
Considerando que,
- Na sequência das reuniões ordinárias da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz realizadas em 17 de
setembro e 29 de outubro de 2014, foi celebrado em 01 de dezembro de 2014, o Contrato – Programa de
Parceria para execução do projeto “Musealização da Casa da Inquisição”, entre a Associação Rede de
Judiarias de Portugal – Rotas Sefarad e o Município de Reguengos de Monsaraz;
- O projeto “Musealização da Casa da Inquisição” concretizar-se-á no edifício da Casa da Inquisição, sito na
Rua de Santiago, em Monsaraz, conforme candidatura apresentada ao programa EEA Grants pela Associação
Rede de Judiarias de Portugal – Rotas Sefarad;
- De acordo com o preconizado na cláusula quarta do sobredito Contrato-Programa de parceria, constituiu
obrigação do Município de Reguengos de Monsaraz tornar-se membro associado da Rede de Judiarias de
Portugal – Rotas Sefarad;
- - A Rede de Judiarias de Portugal – Rotas Sefarad, é uma associação de direito privado, com o NIPC 509 801
811, com sede no Museu Histórico de Belmonte, Centro de Estudos Judaicos Adriano Vasco Rodrigues, sito à
Rua da Portela, n.º 4, em Belmonte, que tem por fins públicos a atuação conjunta, na defesa do património
urbanístico, arquitetónico, ambiental, histórico e cultural, relacionado com a herança judaica e que pretende
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conjugar a valorização histórica e patrimonial com a promoção turística;
- De acordo com os Estatutos da Associação em apreço, podem integrá-la os municípios com herança judaica
que cumpram cumulativamente os seguintes requisitos: a) existência de argumento histórico; 2) presença de
elementos materiais e imateriais; 3) capacidade organizativa do Município e 4) Trabalho de pesquisa,
investimento e notória vontade institucional;
- Existem provas documentais e arqueológicas que atestam a existência de judeus em Monsaraz,
nomeadamente, o foral concedido por D. Afonso III, em 1276, o testamento de Domingos Pires Salvado,
lavrado em 1601, as marcas nas Mezuzot, existentes na ombreira de um edifício sito à Rua de Santiago, uma
carta de arrendamento dos direitos pertencentes aos almoxarifados de Monsaraz e Mourão, datada de 19 de
outubro de 1382, conforme atesta o documento com a resenha da história da Judiaria de Monsaraz, que se
anexa e se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os devidos e legais efeitos;
- Em 22 de outubro de 1536, proclamou-se na cidade de Évora a bula da criação da Inquisição;
- Na Rua de Santiago, em Monsaraz, se localiza uma casa de dois pisos com painel azulejado entre duas
janelas de cantaria, que a população local afirma ter sido a sede do Tribunal da Inquisição;
- De acordo com a documentação existente no Arquivo Nacional Torre do Tombo, no período compreendido
entre 1553 e 1767, houve um total de cinquenta e quatro processos inquisitórios instaurados contra naturais
ou residentes em Monsaraz;
- O Município de Reguengos de Monsaraz já deu provas irrefutáveis da sua intenção de recriar a história
judaica de Monsaraz através do projeto denominado “Musealização da Casa da Inquisição”, a concretizar no
edifício da Casa da Inquisição, em Monsaraz;
- Esta Autarquia pretende aderir à Associação Rede de Judiarias de Portugal – Rotas Sefarad e o Município de
Reguengos de Monsaraz, participando como associado titular;
- O encargo com a quota anual após adesão à Associação será de € 1.500,00 (mil e quinhentos euros);
Somos a propor ao Executivo Municipal:
a) A submissão da presente proposta à Assembleia Municipal, em ordem ao preceituado na alínea ccc), do n.º
1, do artigo 33.º, conjugado com a alínea n), do n.º 1, do artigo 25.º, ambos do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pelo Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para deliberar sobre a
adesão do Município de Reguengos de Monsaraz à Associação Rede de Judiarias de Portugal – Rotas
Sefarad, nos termos em que os Estatutos da Associação o preveem, documento este que se anexa e se dá
aqui por integralmente reproduzido, para todos os devidos e legais efeitos;
b) Aprovar a despesa inerente à assunção do encargo com a quota anual, após a adesão à Associação, e;
c) Determinar à Subunidade Orgânica Biblioteca e Arquivo, à Divisão de Gestão Financeira e
Desenvolvimento Económico, e ao Gabinete Jurídico e de Auditoria, todos do Município de Reguengos de
Monsaraz, a adoção dos legais procedimentos e atos administrativos, materiais e financeiros inerentes à
cabal e integral execução da deliberação camarária que recair sobre a presente proposta.”
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Outrossim, os respetivos Estatutos da sobredita Rede, que igualmente se transcrevem: ----------------------------REDE JUDIARIAS DE PORTUGAL – ROTAS SEFARAD
Capitulo I
Denominação, Sede, Duração e Fins
Artigo 1
Da Associação
A Rede de Judiarias de Portugal – Rotas Sefarad, é uma associação com carácter público mas de direito
privado, sem fins lucrativos e tem por fim a realização de interesse específicos, comuns aos membros que a
integram com vista a uma actuação, conjunta, na defesa do património urbanístico, arquitectónico, ambiental,
histórico e cultural, relacionado com a herança judaica e reger-se-á pelos presentes estatutos e pelas
disposições legais aplicáveis.
Artigo 2º
Denominação
A associação adopta a designação de Rede de Judiarias de Portugal- Rotas SEFARAD
- Único: A Associação “Rede de Judiarias de Portugal – Rotas Sefarad” adopta a sigla “RJP.RS”
Artigo 3º
Sede
1 – A associação tem sede em Belmonte, no Museu Judaico de Belmonte, Centro de Estudos Judaicos Adriano
Vasco Rodrigues, Rua da Portel nº. 4 – 6250 Belmonte.
2 – A associação, que tem âmbito nacional pode criar delegações, secções ou quaisquer formas de representação
em Portugal e no Estrangeiro mediante deliberação da Assembleia-geral, sob proposta da Direcção.
Artigo 4º
Objecto
1 – A Rede de Judiarias de Portugal, prossegue os seguintes fins públicos:


Actuação, conjunta na defesa do património urbanístico, arquitectónico, ambiental, histórico e
cultural, relacionado com a herança judaica;



Criação de políticas de intercâmbio de experiências entre municípios; protestando desta forma o
conhecimento de culturas e tradições;



Planificação e desenvolvimento de uma política de produção e promoção turística, que corresponde
com os interesses dos membros da rede;



Planificação de uma política cultural de acordo com os objectivos da rede.

5 – Para assegurar a realização do seu objecto a associação de Rede de Judiarias de Portugal poderá, nos
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termos da legislação aplicável:


Estabelecer estruturas organizacionais;



Facilitar intercâmbio de informação sobre temas relacionados com as Judiarias nos Municípios;



Constituir um serviço de Assessoria e Assistência para os seus associados;



Organizar e participar em reuniões, seminários e congressos;



Promover publicações em matérias próprias da sua competência;



Promover a pesquisa e comercialização de produtos turísticos e culturais relacionados com o
património judaico;



Impulsionar a investigação histórica, mediante a participação, de outras Entidades e Organismos,
nomeadamente Universidades;



Realizar qualquer outra actividade não incompatível com o objecto da associação;



Promover a criação de produtos alimentares kosher.

2 – No âmbito dos objectivos a prosseguir e enunciados no número anterior, a associação:


Manterá relações de cooperação e colaboração com outras associações que existam no Estado
português, em especial a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Associação Nacional de
Entidades Regionais de Turismo; Poderá, ainda manter relações de colaboração com associações
internacionais que tenham objectivos semelhantes



Poderá candidatar-se a projectos de acesso a fundos comunitários postos à disposição pela União
Europeia.
Artigo 5º
Duração

A associação de Rede Judiarias de Portugal é constituída por tempo indeterminado.
Capitulo II
Dos Associados
Artigo 6º.
Condições de admissão dos associados
1 – Poderão aderir à associação e adquirir a qualidade de associadas as Entidades Públicas de Turismo e os
Municípios que possuam interesse na valorização patrimonial e promoção turística dos respectivos territórios,
e as comunidades judaicas legalmente constituídas.
2 – O pedido de admissão é dirigido por escrito à Direcção, por parte dos interessados, que após uma análise
formal do mesmo, o remete ao Conselho Consultivo, para verificação dos pressupostos substantivos da
admissão.
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3 – Verificados os pressupostos e colhido o parecer dos membros do Conselho Consultivo, o Conselho
Consultivo, será o pedido de adesão remetido à Assembleia Geral, que votará por maioria simples, a admissão
do novo associado.
4 – Podem integrar a associação os municípios com herança judaica que cumpram cumulativamente, os
requisitos mínimos, em consonância com o disposto no nº anterior, a saber:


Existência de argumento histórico;



Presença de elementos materiais e imateriais;



Capacidade organizativa do Município;



Trabalho de pesquisa, investimento e notória vontade institucional.

6 – Podem, ainda integrar, a associação as Entidades Públicas de Turismo em cujo território exista uma
justificação histórica e que possuam vontade de promoção turística do tema.
7 – O pedido de demissão de um associado pode ocorrer a todo o tempo só sendo, no entanto, eficaz, após
tomada de conhecimento pela assembleia-geral.
Artigo 7º
Os associados distribuem-se por três categorias: fundadores, titulares e honorários.
Primeiro: São associados fundadores as entidades representadas no acto constitutivo da Associação e aqueles
que vierem a integrá-la aquando da realização da primeira assembleia-geral.
Segundo: São associados titulares as entidades que desenvolvam actividades que se integrem nos fins visados
por esta Associação.
Terceiro: São associados honorários os escolhidos entre entidade ou personalidades, nacionais ou estrangeiras
que, reconhecidamente, contribuam para a divulgação da herança das judiarias e que possam contribuir, pelas
acções que desenvolvam, para o conhecimento e engrandecimento dessa cultura.
Artigo 8º
Direitos dos associados
1 – Constituem direitos dos associados:
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Participar e votar nas assembleias-gerais;



Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da associação;



Participar nos trabalhos da Rede de Judiarias de Portugal nomeadamente, nas Comissões de Trabalho;



Ter acesso aos arquivos, registos e documentos da Rede de Judiarias de Portugal;



Ter conhecimento da execução dos orçamentos propostos pela Rede de Judiarias de Portugal;



Solicitar à Direcção a convocação e celebração da Assembleia-geral quando violados os seus direitos,
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sem prejuízo da impugnação das decisões e deliberações que possa vir a ser formulada de acordo com a
lei vigente;


Auferir dos benefícios da actividade da associação da Rede de Judiarias de Portugal;



Apresentar propostas ou sugestões que considerem úteis ou necessárias à realização dos objectivos
estatutários;



Exercer todos os poderes e faculdades previstos na lei e nos estatutos da Rede de Judiarias de Portugal.
Artigo 9º
Deveres dos associados

1 – Constituem deveres dos associados:


Cumprir e fazer cumprir os estatutos e deliberações dos órgãos sociais;



Cumprir mandato que lhe haja sido conferido por eleição ou designação;



Comparticipar nas despesas da associação, mediante pagamento de uma quota regular, a fixar pela
Assembleia-geral;



Comparticipar, na parte proporcional, em despesas ordinárias e extraordinárias, que vierem a ser
aprovadas pela Assembleia-geral.
Artigo 10º
Perda da qualidade de associado

1 – Perde a condição de associado:


Aquele que solicite a sua demissão, nos termos do nº 7 do artº 6.



Aquele que tendo em divida quotas referentes a dois ou mais anos e que, notificado para proceder à sua
regularização, o não faça no prazo máximo de três meses contado a partir da data da referida
notificação.
CAPÍTULO III
ÓRGÃOS E FUNCIONAMENTO
Artigo 11º
Órgãos
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São órgãos eleitos da associação:



Assembleia-geral



Direcção



O conselho fiscal



Secretário-geral (pessoa singular) que não integrará necessariamente qualquer dos Associados.
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São órgãos designados da associação:



O Conselho Consultivo



As Comissões de Trabalho



Artigo 12º
Competência



Para a prossecução do objecto da associação, os órgãos exercem a competência que lhes for conferida
por lei e pelos estatutos.



As deliberações dos órgãos eleitos da associação vinculam todos os associados.
Artigo 13º
Composição da Assembleia-geral



A Assembleia-geral é o órgão soberano da associação e é integrada por todos os associados no pleno
gozo dos seus direitos, sendo representados pelos respectivos Presidentes, ou pelos membros das
entidades com competência delegada.



Os trabalhos da Assembleia são dirigidos por uma mesa constituída por um Presidente, ou Vicepresidente e um Secretário.



A Assembleia reúne nos termos definidos pela lei e pelos presentes estatutos.
Artigo 14º
Reuniões da Assembleia-geral



As reuniões da Assembleia podem ser ordinárias e extraordinárias.



A Assembleia reúne ordinariamente, a cada seis meses.



A Assembleia reúne com carácter extraordinário, a requerimento do presidente da direcção ou de um
terço dos associados.



A convocação será feita com dez dias de antecedência.



A convocação da assembleia, seja ordinária ou extraordinária, far-se-á por escrito, devendo mencionar
o local, dia e hora da mesma, e a ordem de trabalhos.



A assembleia poderá decorrer na área territorial de qualquer dos associados, se assim for decidido pela
direcção.



As deliberações são aprovadas por maioria simples, excepto nos casos em que os presentes estatutos
disponham de forma diferente.



A assembleia reúne à hora marcada se estiver presente mais de metade dos associados com direito a
voto ou trinta minutos após com qualquer número de presenças.
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Artigo 15º
Competências da Assembleia-geral
Compete à Assembleia-geral, nomeadamente:


Aprovar e modificar os estatutos;



Estabelecer a estrutura organizativa;



Aprovar o plano de acção;



Aprovar orçamentos e contas em geral;



Aprovar regulamentos;



Aprovar, sobre proposta da Direcção, quotas ordinárias e extraordinárias;



Aplicar a disciplina;



Aprovar regulamento interno explicitador dos critérios de análise para a admissão de novos
associados;



Nomear e exonerar o secretário-geral sob proposta da direcção;



Dissolver a associação.

Aprovar ou rejeitar o pedido de admissão de novo sócio, nos termos do nº 2 do artigo 6.
Artigo 16º
Competência da Mesa da Assembleia-geral
1 – Compete ao Presidente da mesa, entre outras incumbências que lhe sejam cometidas pela lei, estatutos ou
deliberações da assembleia-geral, convocar a assembleia, dirigir os trabalhos, rubricar os livros e actas, e dar
posse aos titulares de órgãos eleitos;
2 – Compete ao primeiro Vice-presidente substituir o Presidente nas suas faltas e impedimentos;
3 – Compete ao Secretário, preparar o expediente e dar-lhe seguimento, secretariar as reuniões, lavrar e
subscrever as respectivas actas, que serão também assinadas pelo Presidente e pelo primeiro Vice-presidente.
Artigo 17º
Composição da Direcção
1 – A Direcção é o órgão executivo da associação.
2 – A Direcção é constituída por um Presidente, dois Vice-presidentes e dois Vogais.
3 – A Direcção reunirá ordinariamente, com periodicidade mensal, ou extraordinariamente, por iniciativa do
presidente ou de um terço dos membros que a compõem.
4 – As reuniões ordinárias deverão realizar-se, pelo menos, uma vez por mês e as extraordinárias, sempre que
o presidente entenda conveniente.
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5 – A associação vincula-se pela assinatura de dois membros da direcção, sendo uma delas, obrigatoriamente,
a do presidente.
7 – A direcção é eleita pelo prazo de dois anos
8 – A direcção poderá reunir na área territorial de qualquer dos associados, se assim decidir.
Artigo 18º
Competência da Direcção
Compete à Direcção:


Elaborar o relatório e contas do exercício;



Elaborar o programa de acção e orçamento;



Gerir os recursos humanos;



Nomear mandatários e procuradores;



Arrecadar receitar e proceder aos pagamentos;



Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e regulamentos;



Exercer o poder disciplinar sobre os associados;



Exercer as demais funções que, não sendo exclusivas de outros órgãos se mostrem necessárias e
adequadas à realização do objecto da associação;



Propor à Assembleia-geral a nomeação e a exoneração do Secretário-geral.
Artigo 19º
Competência do Presidente da Direcção

Compete especificamente ao Presidente:
a) Convocar as reuniões de Direcção;
b) Representar a associação em juízo;
c) Praticar actos que sendo da competência da direcção, se justifiquem quando circunstâncias excepcionais o
exijam, ficando porém, tais actos sujeitos à subsequente ratificação pela direcção;
d) Receber qualquer tipo de subsídio ou apoio;
e) Requerer ao presidente da mesa da assembleia-geral a convocação da assembleia;
f) Exercer as demais funções que, não sendo da competência exclusiva da direcção ou de qualquer outro
órgão, se mostrem necessárias e adequadas à realização do objecto da associação.
Artigo 20º
Composição do Conselho Fiscal
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1 – O Conselho Fiscal será composto por três elementos eleitos, sendo o primeiro da lista designado por
Presidente e o segundo por Vice-Presidente e o ultimo por Vogal.
2 – O Conselho Fiscal reúne ordinariamente, duas vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que tal se
justificar.
3 – As reuniões são convocadas pelo Presidente ou, no caso de falta ou impedimento, pelo Vice-Presidente.
Artigo 21º
Competência do Conselho Fiscal
Compete ao Conselho Fiscal:
a) Examinar a escrituração e os documentos;
b) Dar parecer sobre o relatório e contas do exercício bem como sobre o programa de acção e orçamento para o
ano seguinte;
c) Dar parecer sobre quaisquer assuntos que os outros órgãos associativos submetam à sua apreciação.
Artigo 22º
Secretário-geral
1 – São funções do Secretário-geral, designadamente:
a) Exercer a função de coordenação dos serviços administrativos da associação, do pessoal, e ainda as funções
que lhe são atribuídas pela lei, pelos presentes estatutos ou regulamentos da associação, sob orientação do
Presidente da Direcção;
b) Coadjuvar todos os eleitos e não eleitos da associação;
c) Executar as deliberações da Assembleia-geral sob orientação do Presidente da Direcção;
d) Guardar e manter a documentação actualizada, bem como os arquivos e registos da associação;
e) Coordenar o funcionamento das Comissões de Trabalho, sob orientação do Presidente da Direcção.
Artigo 23º
Conselho Consultivo
1 – O Conselho Consultivo, designado pela Direcção, terá funções consultivas, e será integrado por pessoas
singulares com conhecimentos reconhecidos na temática objecto desta associação.
2 – O Conselho Consultivo, terá entre outras, a função dar parecer prévio sobre os pedidos de admissão de
novos associados.
3 – Sob proposta da Direcção, será discutido e votado em Assembleia-geral um regulamento específico que fixe
os critérios que hão-de servir para analisar e decidir sobre pedidos de admissão de novos associados.
Artigo 24º
Comissões de Trabalho
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1 – Podem ser constituídas no seio da Assembleia-geral Comissões de Trabalho para elaboração de estudos e
criação de propostas sobre questões relativas à prossecução dos objectivos da associação.
2 – As Comissões de Trabalho constituídas serão presididas por um associado eleito pela Assembleia-geral.
Serão assistidas por um secretário coordenador, igualmente associado, escolhido pela comissão e designado nos
mesmos moldes da presidência.
3 – As Comissões de Trabalho não terão competência de decisão e actuarão por delegação, com carácter
consultivo da Assembleia-geral.
4 – Em caso de falta ou impedimentos de uma Comissão de Trabalho a Direcção assumirá, provisoriamente, as
responsabilidades da referida Comissão até que tal falta ao impedimento seja suprido pela Assembleia-geral.
CAPÍTULO IV
REGIME ECONÓMICO
Artigo 25º
Receitas
1 – Constituem receitas da associação:
a) Quotas ordinárias dos associados;
b) Contribuições extraordinárias;
c) Os rendimentos próprios do seu património e derivados das suas actividades e publicações;
d) Subsídios e qualquer receita proveniente de actos lícitos;
e) Os montantes de co-financiamentos comunitários que lhe sejam atribuídos.
2 – As quotas ordinárias têm carácter anual e serão determinadas tendo em conta o valor fixado na
Assembleia-geral.
3 – O pagamento das quotas deverá realizar-se, pelos membros da associação, sem excepção, nos primeiros três
meses de cada ano, sendo que o seu não pagamento é causa de apreciação e motivo de expulsão.
4 – O exercício económico da associação será anual tendo lugar o seu encerramento a 31 de Dezembro de cada
ano.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES COMUNS
Artigo 26º
Requisitos das Deliberações
1 – As deliberações dos órgãos da associação são tomadas à pluralidade dos votos, estando presente a maioria
legal dos seus membros, excepto nos casos em que os estatutos exijam outro quórum.
2 – Os presidentes da Assembleia-geral e da Direcção têm voto de qualidade, no caso de empate, e uma vez
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realizada segunda votação.
3 – Sempre que se realizem eleições ou estejam em causa pessoas, a votação terá de ser feita por escrutínio
secreto.
4 – As deliberações dos órgãos da associação estão sujeitas a regras de publicitação, pelos meios que se
entenderem adequados.
5 – As deliberações e decisões dos órgãos da associação são contenciosamente impugnáveis, nos termos da Lei
Geral.
Artigo 27º
Duração dos Mandatos
1 – A duração dos mandatos da Presidência e das Vice-presidências será de dois anos podendo ser,
excepcionalmente, e por prévia deliberação da Assembleia-geral reeleitos no máximo por dois mandatos.
2 – O Presidente e os Vice-Presidentes cessarão funções pelos seguintes motivos:
a) Por demissão comunicada, por escrito ao Presidente da Mesa, através do Secretário-geral;
b) Por perda do direito da integração na associação do respectivo Município, Entidade Regional de
Turismo ou Comunidade;
c) Por destituição, mediante deliberação da Assembleia-geral, tomada por maioria absoluta dos seus
membros, em sessão extraordinária e convocada para o efeito;
d) Por cessação do mandato.
3 – Os cargos serão de carácter protocolar e não remunerados.
CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 28º
Alteração dos Estatutos
1 – Qualquer alteração aos estatutos deverá ser aprovada em Assembleia-geral, em sessão extraordinária
convocada para o efeito.
2 – Para que a assembleia referido ponto anterior possa deliberar validamente é necessário que, em primeira
convocatória se verifique a presença de dois terços dos associados e, em segunda convocatória, a presença de
maioria absoluta.
Artigo 29º
Dissolução da Associação
1 – A deliberação de dissolução da associação deverá ser tomada em sessão extraordinária da Assembleia-geral
convocada para o efeito e votada favoravelmente por três quartos de todos os associados presentes.
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2 – Uma vez dissolvida a associação, a Assembleia-geral constitui-se em comissão liquidatária que procederá à
respectiva liquidação, para tanto, repartindo o património social pelos sócios em percentagem à quantia das
respectivas quotas, depois de deduzidos os recursos para o cumprimento das obrigações pertinentes.
Artigo 30ª
Em tudo o que estes estatutos sejam omissos, regerá o regulamento interno a aprovar em Assembleia Geral.”
Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto o Executivo Municipal deliberou, por
unanimidade: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 58/GP/2015; ----------------------------------------------------------------------b) Em consonância, aprovar a adesão deste Município de Reguengos de Monsaraz à Associação “Rede de Judiarias de
Portugal – Rotas SEFARAD”; --------------------------------------------------------------------------------------------------c) Submeter à Assembleia Municipal o pedido de autorização de adesão desta Município à Associação “Rede de
Judiarias de Portugal – Rotas SEFARAD”, com aprovação dos respetivos Estatutos, nos exatos termos consignados,
em ordem ao preceituado na alínea n) do n.º 1 do artigo 25.º e na alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ----------------------------------------d) Mandatar o senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, a assinar o documento onde seja
oficializada a adesão deste Município, em harmonia ao preceituado na alínea a), do n.º 1, do artigo 35.º, do Regime
Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; ----------------------------------------e) Aprovar a despesa inerente à assunção do encargo com a quota anual, após adesão à sobredita Associação; ----------f) Determinar ao Gabinete Jurídico e de Auditoria, ao Gabinete de Apoio à Presidência e à subunidade orgânica
Contabilidade e Património a adoção dos legais procedimentos e atos administrativos, financeiros e materiais
inerentes à cabal e integral execução da presente deliberação.------------------------------------------------------------------

Usou da palavra, o membro António Joaquim dos Lóios Paulo, afirmando que é com um misto de
orgulho e honra que vota favoravelmente esta proposta de adesão, a primeira por pertencer à
mesma força política da maioria do Executivo Municipal e a segunda porque tal propósito honra a
história do nosso concelho e a história do nosso país; mais disse ainda, que os judeus foram
perseguidos, espoliados e mortos por ignorância e intolerância, pelo que esta adesão só nos
valoriza enquanto amantes da paz -------------------------------------------------------------------------------------Ponderado, apreciado e discutido muito circunstanciadamente o assunto a Assembleia Municipal
deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão deste Município de Reguengos de Monsaraz à
Associação “Rede de Judiarias de Portugal – Rotas SEFARAD”. ----------------------------------------------Período de Intervenção do Público
A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, informou que de seguida se entraria no
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período de intervenção aberto ao público, de conformidade com o disposto no nº. 1, do artigo 49º.,
da Lei nº. 75/2013, de 12 de setembro, que estabeleceu o Regime Jurídico das Autarquias Locais,
tendo, para o efeito, questionado o público presente se alguém pretendia usar da palavra. -----------Da parte do público ninguém manifestou interesse em usar da palavra. ------------------------------------Aprovação em Minuta
Lavrada e lida pelo Primeiro Secretário desta Mesa da Assembleia Municipal, Gracinda Rosa
Canhão Calisto, ficou aprovada, por unanimidade, a minuta desta ata da Assembleia Municipal de
Reguengos de Monsaraz, em ordem ao preceituado no n.º 3, do artigo 57.º do Regime Jurídico das
Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. --------------------------------------Encerramento
Nada mais havendo a tratar nesta sessão, eram vinte e duas horas e quinze minutos, a senhora
Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Ana Maria Férias Paixão Duarte, deu por encerrada
esta sessão. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E eu, João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete de Apoio à Presidência a redigi, que depois de
lida e aprovada integralmente na sessão seguinte, será assinada pelos membros da Mesa da
Assembleia Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

A Presidente da Mesa,

O Primeiro Secretário,

O Segundo Secretário,
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