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SESSÃO ORDINÁRIA DE 30 DE JUNHO DE 2016 

ATA Nº 03/2016 

 

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezasseis, 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 pelo senhor Júlio Manuel Cachopas Colaço Valido, 

que foi convidado 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); Joaquim Virgílio Casco Martelo (Coligação Democrática Unitária); 

Júlio Manuel Cachopas Colaço Valido (Partido Socialista); Marta de Jesus Rosado Santos (Partido 

Socialista); João Miguel Rita Mestre (Coligação Democrática Unitária); 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); Rita Isabel Belo Medinas 

(Partido Socialista); Emanuel Lopes Silva Janeiro (Partido Socialista); Almerindo de Jesus Inverno 

Carapeto (Partido Socialista) e Anabela Capucho Caeiro (Partido Socialista), tendo apresentado 

justificação das respetivas faltas nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 29.º da Lei n.º 75/2013, 
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de 12 de setembro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Do Executivo Municipal estiveram presentes o senhor Presidente da Câmara Municipal, José 

Gabriel Paixão Calixto, o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro, a 

senhora Vereadora, Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes Margalha, o senhor Vereador, 

Carlos Manuel Costa Pereira e o senhor Vereador, Aníbal José Almeida Rosado. ------------------------  

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 da Ocupação de Espaço Público em Monsaraz – 

Isenção de Taxas;----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto Três – Apreciação do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros; -----  

Ponto Quatro – Apreciação, discussão e aprovação do Plano Operacional Municipal – Ano de 

2016; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto Cinco – Apreciação, discussão e aprovação Autorização Prévia no Âmbito da Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso – Informação de Compromissos Plurianuais Assumidos; -  

Ponto Seis – Apreciação, discussão e aprovação da Revisão N.º 1 às Grandes Opções 2016-2019 do 

Plano e Revisão N.º 1 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz do Ano de 2016; ----  

Ponto Sete – Apreciação, discussão e aprovação da Atribuição de Dominialidade Pública ao 

Caminho Rural Denominado por “Caminho da Ribeira da Caridade”, sito na Freguesia e Concelho 

de Reguengos de Monsaraz; -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto Oito – Apreciação, discussão e aprovação da Adesão à Estratégia de Inovação e Boa 

Governação ao Nível Local; --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponto Nove – Apreciação, discussão e aprovação do Regulamento do Orçamento Participativo do 

Município de Reguengos de Monsaraz; -----------------------------------------------------------------------------  

Leitura e Aprovação da Ata da Sessão Anterior 

O Primeiro Secretário da Mesa da Assembleia Municipal, Gracinda Rosa Canhão Calisto, em 
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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 27 de abril de 2016, 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. ----------------------------------------------------------------------------------------  

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:  ---------------------  

 Tribunal de Contas - Homologação da conta relativa ao exercício de 2009 – Recomendações; ----  

 Grupo Parlamentar “Os Verdes” - Projeto de Resolução Pela Melhoria da Cobertura e 

Alargamento da Oferta de Serviços de Programas da TDT; ------------------------------------------------  

 Grupo Parlamentar “Os Verdes” - Fórum Ecologista – “O Ciclo da Cortiça – do montado à 

nossa casa”; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Grupo Parlamentar “Os Verdes” - Projeto de Lei – Ementa vegetariana nas cantinas públicas; --  

 Assembleia Municipal de Torre de Moncorvo - Associação de Eleitos de Assembleias 

Municipais; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira - Petição Pública “Alteração dos Critérios 

do Fundo Geral Municipal”;----------------------------------------------------------------------------------------  

 Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz - Boletim Informativo n.º 29;  -------------  

 Assembleia Municipal de Anadia - Moção de Repúdio: “Matrícula dos alunos nos 

estabelecimentos de ensino particular e cooperativo com contrato de associação”; -----------------  

 FENPROF – Federação Nacional dos Professores - Apelo a tomada de posição em defesa da 

Escola Pública; --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------  
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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 

Orçamento Participativo: mais um passo na construção da democracia local 

O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL teve o seu projeto de regulamento em fase de discussão pública 

até ao passado dia 20 de junho, estando a sua entrada em vigor prevista para o início do próximo mês de julho, 

seguindo-se depois a preparação do Orçamento Participativo com a escolha dos projetos que vão integrar o orçamento 

municipal do próximo exercício económico. 

Este novo processo municipal, prometido em devido tempo aos Reguenguenses, surge com o objetivo de incentivar e 

potenciar a participação dos cidadãos e das forças vivas do Concelho nas decisões da comunidade e da governação 

local. Desta forma promove-se o diálogo entre eleitos, técnicos, cidadãos e a sociedade civil na procura das melhores e 

mais eficientes soluções para os problemas locais, incluindo-se os seus contributos e propostas nos documentos de 

gestão (Orçamento e Grandes Opções do Plano). 

É mais um momento de participação cívica que distinguirá todos aqueles que querem contribuir para definir 

positivamente o nosso caminho coletivo dos outros. Vamos estar com atenção aos importantes contributos que este 

processo merece. 

O Orçamento Participativo visa, assim, contribuir para o exercício de uma participação informada, ativa e 

responsável dos cidadãos nos processos de governação local, garantindo a sua intervenção na decisão sobre a afetação 

de recursos existentes às políticas públicas municipais, mas também reforçar os mecanismos de transparência e de 

credibilidade da administração. 

Com mais esta proposta cumprida pretendemos igualmente aprofundar a transparência da atividade autárquica, o 

nível de responsabilização dos eleitos e da estrutura municipal, contribuindo para reforçar a qualidade da democracia 

local. 

Em cada edição anual do Orçamento Participativo passará a existir o compromisso de reserva de uma verba para 

financiar as propostas escolhidas pelos munícipes, comprometendo-se a integrar as mais votadas pelos cidadãos no 

orçamento municipal do ano seguinte, até ao limite financeiro estabelecido. Por razões especiais de desenvolvimento 

integrado do Concelho, o montante anual a afetar ao Orçamento Participativo poderá também ser repartido pelas 
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Freguesias. 

As propostas devem estar enquadradas nas competências dos municípios e nas seguintes áreas temáticas: ação social, 

cultura e equipamentos culturais, desporto e equipamentos desportivos, educação e juventude, infraestruturas viárias, 

mobilidade e trânsito, urbanismo, reabilitação e requalificação urbana, espaço público e espaços verdes, proteção civil, 

modernização e simplificação administrativa, turismo, dinamização da atividade económica e ambiente. 

Podem apresentar propostas todos os cidadãos residentes no concelho de Reguengos de Monsaraz, assim como as 

instituições de ensino, empresas e associações. As propostas deverão chegar à autarquia através de um portal criado 

para o efeito no site www.cm-reguengos-monsaraz.pt, ou de forma presencial nas Assembleias Participativas e no 

Balcão Único Municipal. 

As Assembleias Participativas são reuniões descentralizadas com a população que vão decorrer em todas as freguesias, 

com o objetivo de recolher propostas para o Orçamento Participativo e apresentar aos cidadãos as que já existem para 

a sua circunscrição territorial. Nestas reuniões, os munícipes presentes podem expor propostas e tecer opinião sobre as 

já apresentadas, sendo as respetivas sugestões anexadas às propostas para avaliação posterior pelos serviços técnicos, 

podendo ser adaptadas em função das recomendações da população. 

No primeiro ano deste processo participativo contamos com os Reguenguenses, como sempre! 

Nesta sessão da Assembleia Municipal teremos uma apresentação do nosso Orçamento Participativo pela Divisão de 

Administração Geral. 

Outros Assuntos: 

 Visita do Sr. Presidente da República ao Concelho de Reguengos de Monsaraz (destilaria Gin Sharish); 

 Visita pastoral de Sua Excelência Reverendíssima, o Senhor Arcebispo de Évora D. José Alves aos Paços do 

Município de Reguengos de Monsaraz; 

 Ministro do Ambiente em Reguengos de Monsaraz; 

 Rali TT Vinhos de Reguengos de Monsaraz; 

 RECEVIN apresenta prioridades estratégicas no Parlamento Europeu; 

 Dinamização do Micro Crédito no Concelho de Reguengos de Monsaraz; 

 Comemorações da Revolução de Abril e Feira do Livro; 

 Edição 2016 das Festas de Santo António. 

José Calixto 
Presidente da Câmara Municipal 

II. Deliberações 

Reunião Ordinária n.º 9 de dia 27/04/2016 

ASSUNTO DELIBERAÇÃO 
Construção da Ponte do Albardão Com Conhecimento 
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Festas em Honra de Santo António 2016 – Bilhetes de Entrada Com Conhecimento 

Hasta Pública para Concessão do Direito de Ocupação das Lojas n.º 12, 22, 
24 e 25 do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz 

Deserto 

Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 1085 - Celebração dos 20 anos 
das primeiras promessas (Pedido de Apoio n.º 19/VJLM/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

MOVIREG - Associação de Voluntariado em Movimento de Reguengos de 
Monsaraz - V Dia de Campo (Pedido de Apoio n.º 20/VJLM/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz - Jornal Escolar 
"Gazeta do Conde" (Pedido de Apoio n.º 21/VJLM/2016) 
Atribuição de subsídio no valor de € 400,00 

Aprovado por Unanimidade 

Associação Gerações de Telheiro (Pedido de Apoio n.º 22/VJLM/2016) 
Aprovado por Unanimidade 

(A Câmara Municipal não tem o 
equipamento pretendido) 

2.ª Alteração às Normas de Acesso e Utilização das Hortas Urbanas do 
Município de Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 40/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Atribuição de Dominialidade Pública de Caminhos Rurais sitos no 
Concelho de Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 41/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Projeto de Regulamento do Orçamento Participativo do Município de 
Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 42/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Ratificação da Aprovação da Conta Final da Empreitada de “Beneficiações 
e Arranjos no Jardim Publico de Reguengos de Monsaraz” (Proposta n.º 
43/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Adesão do Municipio de Reguengos de Monsaraz à CAGIA - Canil / Gatil 
Intermunicipal (Proposta n.º 08/VP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Plano Operacional Municipal (Proposta n.º 09/VP/2016) Aprovado por Unanimidade 

Administração Urbanística: 

 Projetos de Arquitetura e especialidades 
a) Armando Manuel Vieira Costa 

 Declaração de Caducidade e Renovação de Processo 
a) Petit Palais, Sociedade Imobiliária, S.A. 

 Auto de Receção Definitivo de Obras de Urbanização de 
Loteamento 
a) Tapada das Cegonheiras 
b) Ferregial dos Fernandes 

Aprovado por Unanimidade  

 

Reunião Ordinária n.º 10 de dia 11/05/2016 

ASSUNTO DELIBERAÇÃO 
Visita do Senhor Arcebispo de Évora ao Município de Reguengos de 
Monsaraz 

Com Conhecimento 

Instrumentos de Financiamento Comunitário Com Conhecimento 
Financiamento de Regadio para Alqueva pelo Plano Junker Com Conhecimento 

Conferência na Diputacion Provincial de Badajoz Com Conhecimento 
20.ª Feira do Livro 2016 Com Conhecimento 

CORAL – Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz 
– 11.º Programa Nadador Salvador Júnior (Pedido de Apoio n.º 
10/VP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Grupo Desportivo BTT Piranhas do Alqueva – VII Maratona BTT 
Piranhas do Alqueva (Pedido de Apoio n.º 11/VP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Casa de Cultura de Corval – Festiva do Lagostim (Pedido de Apoio n.º 
23/VJLM/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz – Cedência do 
Pavilhão Degebe do Parque de Feiras e Exposições (Pedido de Apoio n.º 
24/VJLM/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Queixa Crime Contra Desconhecidos (Informação n.º 06/JUA/2016) Aprovado por Unanimidade 
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Protocolo de Colaboração para Criação de Infraestruturas de Apoio à 
Instalação e Fomento da Academia da Federação Portuguesa de Voo Livre 
(Proposta n.º 44/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Protocolo de Colaboração entre o Município de Reguengos de Monsaraz, a 
Direção Regional de Cultura do Alentejo e Direção Geral do Património 
Cultural relativo à Elaboração do Plano de Pormenor de Salvaguarda de 
Monsaraz (Proposta n.º 45/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Rateio do Endividamento de Médio e Longo Prazo para 2012 – Denúncia 
do Contrato de Empréstimo (Proposta n.º 46/GP/2016) 

Aprovado por Maioria 
(3 votos a favor e 1 voto de abstenção) 

Programa de Ocupação Municipal Temporária de Jovens – Ratificação do 
Despacho de Homologação das Listas de Ordenação Final (Proposta n.º 
47/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Programa Férias Divertidas 2016 (Proposta n.º 14/VJLM/2016) Aprovado por Unanimidade 
Atividades de Animação de Apoio à Família – Ano Letivo 2016/2017 
(15/VJLM/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Administração Urbanística: 

 Projetos de Arquitetura 
a) João Tiago Diniz Fazenda Antunes 

 Declaração de Caducidade 
a) Urbanização João Paulo II 

 Alteração de Autorização de Loteamento 
a) Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz 

Aprovado por Unanimidade  

 

Reunião ordinária n.º 11 de dia 25/05/2016 

ASSUNTO DELIBERAÇÃO 
Programa das Festas de Santo António 2016 Com Conhecimento 
Programa da II Vinireguengos Com Conhecimento 

Consolidação das Muralhas de Monsaraz e Reabilitação do Caminho da 
Barbacã (Informação n.º 03/GP/2016) 

Com Conhecimento 

Conservatório Regional do Alto Alentejo - Cedência das Piscinas 
Municipais Victor Martelo (Pedido de Apoio n.º 12/VP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz - Cedência das 
Piscinas Municipais Victor Martelo (Pedido de Apoio n.º 13/VP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

CORAL - Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de Monsaraz 
- Cedência das Piscinas Municipais Victor Martelo (Pedido de Apoio n.º 
14/VP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Pedido de Apoio n.º 15/VP/2016 - Grupo Motard Terras Del Rei - VII 
Motoconvivio; 

Aprovado por Unanimidade 

Centro de Recreio Popular de Motrinos – Arraial (Pedido de Apoio n.º 
25/VJLM/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense - Cedência do Auditório 
Municipal (Pedido de Apoio n.º 26/VJLM/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz - Cedência do 
Auditório Municipal (Pedido de Apoio n.º 27/VJLM/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz - Cedência de 
Transporte (Pedido de Apoio n.º 28/VJLM/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 4 às Grandes 
Opções do Plano e n.º 4 ao Orçamento Municipal do Ano Económico-
financeiro de 2016 (Despacho n.º 04/GP/CPA/2016) 

Aprovado por Maioria 
(3 votos a favor e 1 voto de abstenção) 

Emissão de Parecer nos Termos do n.º1, 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 do Prédio Rústico Denominado por 
"Baldio das Caldeiras", sito na Freguesia de Corval (Proposta n.º 
48/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Ocupação de Espaço Público em Monsaraz (Proposta n.º 49/GP/2016) Aprovado por Unanimidade 
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Alteração às Normas de Participação e Funcionamento na "II 
Vinireguengos" (Proposta n.º 50/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Restrição dos Horários de Funcionamento dos Estabelecimentos de 
Restauração e Bebidas (Proposta n.º 51/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Inicio do Procedimento para Elaboração do Regulamento do Comércio a 
Retalho não Sedentário do Município de Reguengos de Monsaraz 
(Proposta n.º 52/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros (Proposta 
n.º 53/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Acionamento de Caução para Conclusão das Obras de Urbanização no 
Loteamento "Urbanização João Paulo II", em Reguengos de Monsaraz 
(Proposta n.º 54/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Normas de Participação e Funcionamento da Exporeg 2016 (Proposta n.º 
10/VP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 16/VJLM/2016) Aprovado por Unanimidade 

Administração Urbanística: 

 Comunicação Prévia 
a) José Almeida Guerra; 
b) Antónia Branquinho Cruz; 
c) Maria do Rosário Rosa Passinhas Pinheiro, Herdeiros; 
d) Ana de Fátima Bebiano Santos Pereira; 

 Projetos de Arquitetura e Especialidades 
a) Atlético Sport Clube 

Aprovado por Unanimidade  

 

Reunião ordinária n.º 12 de dia 08/06/2016 

ASSUNTO DELIBERAÇÃO 
Instalação do Observatório Dark Sky Alqueva Com Conhecimento 

Workshop do Projeto “Estratégia Regional de Adaptação às Alterações 
Climáticas no Alentejo” 

 Dia 9 de junho de 2016 – Auditório da Biblioteca Municipal 
Com Conhecimento 

Celebração do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do 
Municipio de Reguengos de Monsaraz 

 Dia 31 de maio de 2016 – Santa Maria da Feira 
Com Conhecimento 

Monsaraz Museu Aberto 2016 – Cartaz Com Conhecimento 

Esclarecimento aos Reguenguenses sobre as Festas de Santo António 2016 Com Conhecimento 

Relatório Anual de Execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas do Município de Reguengos de Monsaraz - Ano de 2015 
(Informação n.º 04/GP/2016) 

Com Conhecimento 

Clube de Futebol de Estremoz - Secção de Natação: Cedência das Piscinas 
Municipais Victor Martelo (Pedido de Apoio n.º 16/VP/2016); 

Aprovado por Unanimidade 

Associação Humanitária - Bombeiros Voluntários de Reguengos de 
Monsaraz: Cedência das Piscina Municipais Victor Martelo (Pedido de 
Apoio n.º 17/VP/2016); 

Aprovado por Unanimidade 

Sociedade Artística Reguenguense - Secção de Ginástica e Trampolins: 5.ª 
Gala dos Trampolins (Pedido de Apoio n.º 18/VP/2016); 

Aprovado por Unanimidade 

Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz - Cedência do 
Auditório Municipal (Pedido de Apoio n.º 29/VJLM/2016); 

Aprovado por Unanimidade 

AMIJOVEM - Festas em Honra de Nossa Senhora do Rosário (Pedido de 
Apoio n.º 30/VJLM/2016); 

Aprovado por Unanimidade 

Associação Gerações do Telheiro - Bar da Fonte (Pedido de Apoio n.º 
31/VJLM/2016); 

Aprovado por Unanimidade 

Processo Disciplinar n.º 1/AGL/2016 - Relatório Final; Aprovado por Unanimidade 

Processo de Loteamento Urbano n.º 1/2014 - Hipoteca de Lotes para 
Garantia do Pagamento das Taxas Municipais de Urbanização e de 
Compensação pelas Cedências e da Execução das Obras de Urbanização 
(Proposta n.º 56/GP/2016); 

Aprovado por Unanimidade 
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Pedido de Isenção de IMT - Imposto Municipal sobre as Transmissões 
Onerosas de Imóveis - Jovens Agricultores (Proposta n.º 57/GP/2016); 

Aprovado por Unanimidade 

Recrutamento de Pessoal por Tempo Indeterminado com Recurso a Reserva 
de Recrutamento Constituída no Próprio Órgão - Assistente Técnico 
(Desporto) (Proposta n.º 58/GP/2016); 

Aprovado por Unanimidade 

Projeto de Regulamento do Comércio a Retalho não Sedentário do 
Município de Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 59/GP/2016); 

Aprovado por Unanimidade 

Ratificação da Aprovação da Conta Final da Empreitada de "Extensão de 
Saúde de S. Marcos do Campo" (Proposta n.º 60/GP/2016); 

Aprovado por Maioria 
(4 votos a favor e 1 voto de abstenção) 

Ratificação da Aprovação da Conta Final da Empreitada de "Extensão de 
Saúde de Santo António do Baldio" (Proposta n.º 61/GP/2016); 

Aprovado por Maioria 
(4 votos a favor e 1 voto de abstenção) 

Ratificação da Aprovação da Conta Final da Empreitada de "Extensão de 
Saúde de Monsaraz" (Proposta n.º 62/GP/2016); 

Aprovado por Maioria 
(4 votos a favor e 1 voto de abstenção) 

Administração Urbanística: 

 Projetos de Arquitetura 
a) António Manuel Fialho Cuco (aditamento); 
b) António Maria Chambino Horta; 

 Projetos Especialidades 
a) Greenboost, Lda.; 

 Licenciamento 
a) Catarina de Fátima Queimado Carrilho Lopes; 
b) António Mauro Martins Brandão; 

 Declaração de Caducidade 
a) Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz; 

Aprovado por Unanimidade  

 

Reunião ordinária n.º 13 de dia 22/06/2016 

ASSUNTO DELIBERAÇÃO 
Festas de Santo António 2016 Com Conhecimento 

Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) da 
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC) 

Com Conhecimento 

Reintrodução da Águia-Pesqueira em Portugal - Relatório Anual de 2015 
(Informação n.º 02/VP/2016) 

Com Conhecimento 

Arquivamento de Processo de Inquérito (Informação n.º 08/JUA/2016) Com Conhecimento 

Centro Cultural Caridadense 1.º de Maio - Festas Tradicionais de Verão 
(Pedido de Apoio n.º 32/VJLM/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Associação Arte and Heart - Arraial Medieval (Pedido de Apoio n.º 
33/VJLM/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Grupo Cultural e Desportivo da Freguesia de Monsaraz - Alentejanices na 
Casa do Cante (Pedido de Apoio n.º 34/VJLM/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Núcleo de Reguengos de Monsaraz da Liga dos Combatentes - Utilização 
do Largo dos Combatentes (Pedido de Apoio n.º 35/VJLM/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 5 às Grandes 
Opções do Plano e n.º 5 ao Orçamento Municipal do Ano Económico-
financeiro de 2016 (Despacho n.º 05/GP/CPA/2016) 

Confirmado / Ratificado por Maioria 
(4 votos a favor e 1 voto de abstenção) 

Autorização Prévia no Âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em 
Atraso - Compromissos Plurianuais Assumidos (Proposta n.º 63/GP/2016) 

Aprovado por Maioria 
(4 votos a favor e 1 voto de abstenção) 

Fundamentação para a Não Sujeição a Avaliação Ambiental Estratégica do 
Plano de Pormenor de Salvaguarda de Monsaraz (Proposta n.º 
64/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Abertura de Contas Bancárias (Proposta n.º 65/GP/2016) 
Aprovado por Maioria 

(4 votos a favor e 1 voto de abstenção) 
Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano 2016-2019 e ao Orçamento de 
2016 (Proposta n.º 66/GP/2016) 

Aprovado por Maioria 
(4 votos a favor e 1 voto de abstenção) 

Contrato de Comodato entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a 
Associação Rede de Turismo de Aldeia do Alentejo - Reserva Dark Sky 
(Proposta n.º 67/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 
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Atribuição de Dominialidade Pública ao Caminho Rural denominado 
"Caminho da Ribeira da Caridade", sito na Freguesia e Concelho de 
Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 68/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Adesão à Estratégia de Inovação e Boa Governação ao Nível Local 
(Proposta n.º 69/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Reguengos de 
Monsaraz (Proposta n.º 70/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Requalificação para Fecho de Sistema em Baixa da Conduta de 
Abastecimento – Troço: Reservatório de Falcoeira / S. Marcos do Campo 
(Proposta n.º 71/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Projeto da Rua da Orada – Fecho da Rede em Baixa do Saneamento de 
Outeiro (Proposta n.º 72/GP/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Atribuição dos Apoios Previstos no Cartão Social do Munícipe (Proposta 
n.º 17/VJLM/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 18/VJLM/2016) Aprovado por Unanimidade 
Participação de Jovens no Monsaraz Museu Aberto 2016 (Proposta n.º 
19/VJLM/2016) 

Aprovado por Unanimidade 

Administração Urbanística: 

 Comunicação Prévia 
a) Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz; 

 Informação Prévia 
a) Manuel José Correia Moniz 

 Projetos de Especialidades 
a) Via Planície – Consultadoria e Gestão de Imóveis; 

 Licenciamento de Obras de Alteração 
a) Joaquim António Rosado Caeiro; 

Aprovado por Unanimidade  

 

III. Objetivos e Programa Fundamentais da Gestão Municipal 

Objetivo 1 Políticas Sociais de Proximidade 

SOLIDARIEDADE Medidas de Apoio Socia 

 

Arcebispo de Évora destacou o dinamismo económico, cultural e social de Reguengos de Monsaraz  

José Calixto recebeu D. José Alves no Salão Nobre dos Paços do Concelho 

O Arcebispo de Évora, D. José Alves, foi recebido no dia 11 de maio no Salão Nobre dos Paços do Concelho de 

Reguengos de Monsaraz, no âmbito da visita pastoral que realizou à Unidade Pastoral de Reguengos de Monsaraz. 

D. José Alves esteve acompanhado pelo Padre Manuel José e foi recebido por José Calixto, Presidente da Câmara 

Municipal de Reguengos de Monsaraz, pelo executivo municipal e pelo representante da Presidente da Assembleia 
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Municipal. 

Na sua intervenção, o Arcebispo referiu que “a proximidade com as autarquias é muito importante ao nível social, 

pois há uma grande convergência de objetivos com a Igreja na promoção do bem-estar das populações”. D. José Alves 

sublinhou também “os pontos de contacto muito específicos e importantes para as instituições eclesiásticas ao nível da 

cultura, nomeadamente do património edificado, que são as nossas raízes e temos de cuidá-las, pois é através da arte 

que mais facilmente nos podemos elevar e é a razão de ser dos humanos na terra”. 

José Calixto recordou o ano de 1984 em que foi aluno de D. José Alves na cadeira de Psicologia Social na 

Universidade de Évora e afirmou que “é deste diálogo entre instituições que pode resultar o bem-estar das 

populações”. O autarca disse ainda que “o património preocupa-nos muito e este executivo municipal deliberou que 

todos os projetos nesta área que tiverem financiamento comunitário terão certamente apoio municipal à componente 

nacional, pois este é o contributo que poderemos dar à Igreja e às outras instituições proprietárias de património de 

relevante interesse nacional e municipal”. 

Depois do visionamento de um vídeo sobre as potencialidades turísticas do concelho, José Calixto ofereceu ao 

Arcebispo de Évora uma garrafa de vinho edição especial “Reguengos de Monsaraz - Cidade Europeia do Vinho 

2015” e o livro “Reguengos de Monsaraz – A Vinha e o Vinho”, de Gabriela Carvalho e com fotografias de João 

Fructuosa. Antes de visitar alguns serviços da autarquia, D. José Alves escreveu o seguinte no Livro de Honra: “Ao 

iniciar a Visita Pastoral à cidade de Reguengos de Monsaraz é com alegria que me apraz felicitar o Município e o seu 

poder autárquico pelo dinamismo económico, cultural e social que tem imprimido a esta região. Saúdo a cidade de 

Reguengos e faço votos para que as sinergias de que é dotada sejam aproveitadas para a promoção de um 

desenvolvimento sustentável para benefício das populações. Para todos imploro as bênçãos de Deus”. 

 

MOVIREG apresenta exposição “Memórias da Nossa Infância – Recordar é Viver” 

Exposição de bonecas e de brinquedos tradicionais na Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz 

A MOVIREG - Associação de Voluntariado em Movimento de Reguengos de Monsaraz está a organizar com o apoio 

do Município de Reguengos de Monsaraz a exposição de bonecas e de brinquedos tradicionais “Memórias da Nossa 

Infância – Recordar é Viver”. Esta mostra pode ser apreciada entre 7 de maio e 30 de junho, de segunda a sexta-feira 

das 10h às 13h e entre as 14h e as 19h, e aos sábados também das 14h às 19h, na Biblioteca Municipal de Reguengos 
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de Monsaraz. 

Nesta exposição participam dez instituições e associações do concelho de Reguengos de Monsaraz e da localidade de 

Vendinha, nomeadamente o Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de 

Monsaraz, Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Santo António do Baldio, Centro Social e Paroquial do 

Sagrado Coração de Jesus do Campinho, Lar de São João Lucas, Unidade de Cuidados Continuados Inácio Coelho 

Perdigão, Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, Centro Social Paroquial Nossa Senhora do Rosário de S. 

Pedro do Corval, Associação de Idosos e Reformados de S. Vicente do Pigeiro e a Casa das Avós. Desta forma 

pretendeu-se dinamizar e motivar todos os utentes e dar a conhecer ao público o seu trabalho, fazendo também refletir 

sobre a forma de olhar para os idosos e portadores de deficiência. 

“Memórias da Nossa Infância – Recordar é Viver” é recuar no tempo e abrir um livro de vivências e sabedoria numa 

altura em que nada se comprava e tudo se criava a partir de pequenos objetos ou coisas a que hoje não se dá valor. Os 

utentes destas instituições recordaram e viveram o seu tempo de crianças, colocaram muito amor e dedicação a cada 

peça que criavam pelas suas mãos enrugadas pelo desgaste do tempo, e nem as suas dificuldades motoras e psíquicas 

os impediram de criar obras recheadas de pormenores e perfeição. 

Sobre a MOVIREG 

A MOVIREG foi constituída em 2013 como serviço voluntário dirigido a todos os utentes do Centro de Saúde de 

Reguengos de Monsaraz que necessitavam de prestações de cuidados de saúde, com o objetivo de os apoiar, 

encaminhar e ajudar, humanizando desta forma os serviços de saúde e minimizando o tempo de espera. Atualmente 

conta com um grupo de 41 voluntários e outro de oito jovens que exercem este serviço não apenas no Centro de Saúde 

mas também em lares da terceira idade. A MOVIREG desenvolve atividades lúdicas que potenciem a criatividade, 

promovam a autoestima e um envelhecimento ativo. Em paralelo, promove igualmente vários eventos e exposições que 

proporcionam aos idosos o convívio com outros escalões etários. 

Objetivo 2 Qualidade de Vida e Ambiente 

ANOSSACULTURA Desenvolvimento da Identidade Cultural 

 

Música e desporto nas comemorações do 25 de Abril 

“Abril a Cantar” com Manuel Sérgio, Sara Sérgio, José Manuel Farinha, Jaime Peixeiro e o grupo Dialecto 
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Reguengos de Monsaraz comemorou o 42º aniversário do 25 de Abril com música e desporto. No dia 23 de abril 

realizou-se no Pavilhão Municipal o XI Torneio de Minibasquete Cidade de Reguengos, com as equipas 

ASC/BVRM/Terras del Rei, André Resende, Atlético Clube de Montemor-o-Novo, B. Moinho Juventude, Montijo 

Basket, Beja Basket Clube, Juventude, E. Santo André, Clube de Basket de Albufeira, Núcleo de Basquetebol de 

Queluz, Clube Basket Quarteira Tubarões e Portimonense. No dia seguinte, no Pavilhão Álamo do Parque de Feiras e 

Exposições, decorreu o espetáculo “Abril a Cantar”, com Manuel Sérgio, Sara Sérgio, José Manuel Farinha, Jaime 

Peixeiro e o grupo Dialecto, que promoveu o seu primeiro disco de originais, intitulado “Aromas”. Dialecto interpreta 

músicas tradicionais portuguesas fazendo a fusão de diversos géneros, quer nos seus temas originais, quer nas versões 

de canta-autores consagrados com arranjos do grupo. 

Integram o Dialecto Alvaro Amaro (voz, acordeão e guitarra), Lindolfo Paiva (voz, bandolim, guitarra e ukulele), 

Eduardo Matos (bateria e percussão), Jorge Pimentel (baixo, guitarra e guitarra portuguesa), Carlos Varela (sax 

tenor e voz) e Paulo Duarte (piano). 

No dia 25 de abril realizou-se a Cerimónia do Içar das Bandeiras nos Paços do Concelho, com interpretação dos hinos 

do Município, de Portugal e da União Europeia pela Banda da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense, que 

depois efetuou uma arruada pelas principais ruas da cidade. No Dia da Liberdade decorreu também a 41ª Estafeta dos 

Cravos, a Cerimónia do Dia do Combatente e do 98º Aniversário da Batalha de La Lys, com romagem ao Largo dos 

Combatentes para homenagem aos soldados mortos na Grande Guerra e na Guerra Colonial, e a Sessão Solene da 

Assembleia Municipal Comemorativa do 42º Aniversário do 25 de Abril. 

 

 



 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

Assembleia Municipal 

ATA N.º 3     —      30 de junho de 2016   Página 14 de 133 

 

 

Jorge Serafim contou estórias na Feira do Livro 

Lançamento e apresentação de livros, exposições, workshops, sessões de leitura, exibição de curtas-

metragens, contadores de estórias, teatro, música e dança 

A Feira do Livro de Reguengos de Monsaraz decorreu entre os dias 23 de abril e 1 de maio no Pavilhão Multiusos do 

Parque de Feiras e Exposições. No primeiro dia o programa apresentou um show cooking com Luís Leitão 

(Restaurante A Moira) e foi contado o conto “A Noite Luminosa”. Na cerimónia de abertura da Feira do Livro atuou 

Angie del Riego, que interpretou “Cante Bohemio de los Mundos”, e decorreu a inauguração da exposição de pintura 

desta artista, intitulada “Mundos y Culturas Viajeras”. À noite houve um espetáculo musical com Luís Caeiro, 

acompanhado à viola por António Caeiro e à guitarra por António Barros. 

No segundo dia deste evento cultural foi lançado o livro “O Ensino Primário no Concelho de Reguengos de 

Monsaraz”, de Ilídio Tavares, a quinta publicação da coleção “A Nossa História”, editada pela Câmara Municipal de 
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Reguengos de Monsaraz. No dia 25 de abril o programa integrou um workshop de provas de vinhos da Ervideira, a 

Hora do Conto com “A Fada Palavrinha e o Gigante das Bibliotecas”, um concerto pela Banda da Sociedade 

Filarmónica Corvalense e os contadores de estórias Jorge Serafim e Margarida Junça. 

Nas tardes dos dias 26 a 28 de abril decorreram as iniciativas Seniores a Ler, ateliers de Origamis dinamizados pelo 

Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, e atuações dos alunos 

do Conservatório Regional do Alto Alentejo. As noites foram preenchidas com espetáculos musicais do Grupo 

Académico Seistetos (dia 26 de abril), do Coro Paroquial de Reguengos (27 de abril) e da classe de guitarras de Hugo 

Sofio (28 de abril). 

No dia 29 de abril os visitantes da Feira do Livro puderam assistir à dramatização de “O Rapaz de Bronze”, pelos 

alunos do 5º C da Escola Básica nº1 de Reguengos de Monsaraz, e ao debate “A Corrupção”, a cargo dos alunos do 5º 

A e B da mesma escola, mas também à atuação dos alunos do Conservatório Regional do Alto Alentejo e à exibição de 

várias curtas-metragens integradas no festival de cinema ambulante “Le Plein de Super”. 

No último fim-de-semana da Feira do Livro, no sábado decorreu mais uma atuação dos alunos do Conservatório 

Regional do Alto Alentejo, foi apresentado o livro “Alentejo Adentro”, de Aldina Cortes Gaspar, e interpretado um 

excerto do bailado “O Lago dos Cisnes”, pela Academia de Dança e Artes Performativas da Sociedade Artística 

Reguenguense e pela Banda Juvenil da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense. A fechar, no dia 1 de maio, 

realizou-se um espetáculo musical com o Grupo Amigos do Guadiana. 
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Arminda Nogueira Verdasca apresenta exposição “No silêncio dos olhares” em Monsaraz 

Mostra pode ser apreciada até 3 de julho na Igreja de Santiago – Galeria de Arte 

A artista moçambicana Arminda Nogueira Verdasca está a apresentar em Monsaraz desde o dia 7 de maio a 

exposição de pintura “No silêncio dos olhares”. A mostra integra o ciclo de exposições Monsaraz Museu Aberto e 

pode ser apreciada até 3 de julho, das 9h30 às 13h e entre as 14h e as 17h30, na Igreja de Santiago – Galeria de Arte. 

“No silêncio dos olhares” a artista reforça os sentimentos que manifesta através da arte. Arminda Nogueira Verdasca 

explora o universo das coisas que a rodeia e procura sempre adaptar o material em função do trabalho que pretende 

realizar, apresentando assim a sua visão do belo de uma forma peculiar, onde cada detalhe é feito minuciosamente. 

Devido à sua tendência de moldar, trabalhar e modificar os objetos que adquiriu na infância, aos 16 anos apresentou, 

ainda em Moçambique, a primeira exposição intitulada "Arte Expressão D’alma onde a beleza é ritmo e a 

sensibilidade no belo é mote”. 

A artista formou-se em Portugal em escultura decorativa e lecionou entre 1973 e 2008, altura em que sentiu a 

necessidade de se dedicar em exclusivo às artes plásticas. Durante este percurso frequentou vários cursos e participou 

em exposições individuais e coletivas, em diversas vertentes das artes plásticas, como no "Festival IN 2015" e no 

“VERA World Fine Art Festival”. A sua última exposição individual, intitulada “Consciências Intimas”, realizou-se 

no final do ano passado no NH Hotel do Campo Grande, em Lisboa. 

 

Agir, Marco Paulo, Adriana Lua e Rafa e Beltran animaram as Festas de Santo António 

II ViniReguengos teve mais de uma centena de marcas de vinho para degustação 

Agir, Marco Paulo, Adriana Lua, Rafa e Beltran e as tradicionais marchas populares animaram as Festas de Santo 

António, que decorreram entre os dias 9 e 13 de junho, no Parque de Feiras e Exposições. Durante as festividades em 

honra do padroeiro de Reguengos de Monsaraz realizou-se a segunda edição da feira de vinhos ViniReguengos, com 

mais de uma centena de marcas de vinhos portugueses e da Extremadura espanhola. 

A inauguração das Festas de Santo António decorreu no dia 9 de junho com a atuação do Grupo Coral da Casa do 

Povo de Reguengos de Monsaraz. Na primeira noite, Agir subiu ao palco para apresentar o novo álbum, “Leva-me a 
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Sério”. O compositor, produtor e intérprete cantou músicas como “Tempo é Dinheiro” e “Ela Parte-me o Pescoço”, 

sucessos da sua carreira na área da nova música portuguesa de expressão urbana. Agir venceu no ano passado o Best 

Portuguese Act da MTV Portugal, tendo representado Portugal na gala MTV EMA 2015, em Milão. A partir da 

meia-noite atuou a banda Red Sox, que interpretou versões dos grandes clássicos do rock e do pop nacional e 

internacional. 

No dia 10 de junho, o programa das Festas de Santo António integrou a 11ª Corrida em Família, com partida na 

Praça da Liberdade. O Centro Hípico Municipal também teve atividade com uma Prova de Atrelagem CAN 1 e 

Derby. À noite, Marco Paulo celebrou 50 anos de carreira e interpretou músicas como “Eu tenho dois amores”, 

“Maravilhoso Coração”, “Sempre que brilha o sol”, “Joana” e “Nossa Senhora”. As canções, as letras e, 

essencialmente, a voz, fizeram de Marco Paulo um ícone musical com mais de 4,5 milhões de discos vendidos. A 

partir da meia-noite, o Dj Mikas misturou grandes sucessos musicais durante a madrugada O programa do dia 11 de 

junho apresentou uma Poule de Saltos no Centro Hípico Municipal, e a Praça de Toiros José Mestre Batista recebeu 

uma corrida de toiros com os cavaleiros João Moura Jr., João Ribeiro Telles Jr. e Salgueiro da Costa. Os toiros da 

Ganadaria Grave foram pegados pelos forcados de Monsaraz e de Montemor-o-Novo. À noite subiu ao palco a cantora 

brasileira Adriana Lua. A viver em Portugal há mais de uma década, Adriana Lua interpretou músicas como “Só 

quero teu beijo”, “Vem que eu quero-te amar” e “Sem você”. A partir da meianoite, a Dj Joana e Luis Sequeira, 

animaram a madrugada. 

No dia 12 de junho realizou-se um desfile pelas ruas da cidade com as fanfarras dos bombeiros voluntários de 

Reguengos de Monsaraz, Cacilhas, Arraiolos, Vidigueira, Montemor-o-Novo, Seixal, Carcavelos e Estremoz. 

Durante a noite atuaram as tradicionais marchas populares de Santo António, este ano com a participação das 

marchas da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, Núcleo de Reguengos de Monsaraz do Sporting 

Clube de Portugal, Câmara Reguengos Clube, Casa do Benfica em Reguengos de Monsaraz e Infantil das Atividades 

de Animação e Apoio à Família do Jardim de Infância. Seguiu-se um concerto pela banda Rafa & Beltran, fogo-de-

artifício e os sets do Dj Grouse. 

O programa do último dia das Festas de Santo António abriu com a Cerimónia do Içar das Bandeiras, no edifício dos 

Paços do Concelho, prosseguiu com a concentração na Praça da Liberdade das Imagens dos Padroeiros das 

Comunidades Cristãs do concelho e a Eucaristia. À noite desfilaram novamente as marchas populares, terminando as 

festividades com um baile com o grupo Sons e Tons. 

Durante as Festas de Santo António, o Pavilhão Álamo do Parque de Feiras e Exposições recebeu a II ViniReguengos, 

uma feira de vinhos onde puderam ser apreciadas mais de uma centena de referências de vinhos de cerca de 30 

produtores. A II ViniReguengos decorreu de 9 a 12 de junho e o programa propôs no primeiro dia um cocktail vínico. 

Nos dias seguintes realizaram-se showcookings, nomeadamente “A fusão da cozinha alentejana com os vinhos”, com 

a chef Maria Lopes, “Matérias-primas tradicionais e novas tecnologias da cozinha”, com o chef Vítor Costa, e 

“Lagostim de água doce”, também com a chef Maria Lopes. 
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EDUCAR E FORMAR – Acções dirigidas às Crianças e Jovens 
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Cidade Europeia do Vinho proporciona parceria entre instituições de Reguengos de Monsaraz e da região 

do Veneto  

Partner Hotel e Istituto Profissionale di Stato “Alfredo Beltrame” pretendem desenvolver o projeto 

“Smart Kitchen” 

Na sequência da passagem da distinção de Cidade Europeia do Vinho de Reguengos de Monsaraz para Conegliano – 

Valdobbiadene (Itália) foi assinada em abril uma parceria entre a Partner Hotel, Formação Consultoria e Projetos 

para Serviços Hoteleiros, de Reguengos de Monsaraz, e o Istituto Profissionale di Stato “Alfredo Beltrame”, da região 

do Veneto. A parceria está integrada no “Piano Nazionale per la Scuola Digitale” e visa desenvolver o projeto “Smart 

Kitchen”, que se for aprovado pelas autoridades italianas terá início em 2017 e durará três anos. 

A proximidade entre Reguengos de Monsaraz e Conegliano – Valdobbiadene destaca-se pela qualidade dos vinhos 

produzidos nas duas regiões, mas também pela gastronomia. O projeto “Smart Kitchen” pretende aproximar, ainda 

mais, estes dois territórios, promovendo a sua valorização e a partilha de experiências enogastronomicas através de 

videoconferência, intercâmbio de alunos e docentes evisitas técnicas em ambas as regiões. 

Através do projeto “Smart Kitchen” serão ainda desenvolvidas didáticaslaboratoriais, partilha de experiências 

educativas à distância, incentivo aocrescimento profissional, às competências e ao empreendedorismo, 

conjugandoinovação, instrução e inclusão. O Istituto Profissionale di Stato “Alfredo Beltrame”foi considerado no dia 

18 de abril, na Gala Nacional de Institutos Hoteleiros, omelhor instituto de hotelaria de Itália. 

MAIS SAÚDE - Promoção da Saúde 
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Reguengos Mais Saudável promoveu rastreios e sensibilização para a saúde na população 

Parque da Cidade de Reguengos de Monsaraz 

O Parque da Cidade recebeu no dia 22 de maio a iniciativa Reguengos Mais Saudável. O programa iniciou-se com 

uma caminhada, sensibilização de prevenção de doenças cardiovasculares e rastreios de tensão arterial, glicémia, IMC 

e perímetro abdominal. Neste evento, a Ótica Havaneza fez rastreios visuais, a Linde realizou rastreios de apneia do 

sono e os Bombeiros Voluntários de Reguengos de Monsaraz simularam o apoio à vítima de enfarte ou AVC. O 

programa integrou também uma demonstração de treino de suporte básico de vida pela Coral – Associação de 

Nadadores Salvadores, a Partner Hotel promoveu um workshop de alimentação saudável e o CAE – Centro de Apoio 

Educativo realizou rastreios de iridologia. Realizou-se ainda uma demonstração de ginástica acrobática e uma aula 

aberta de ginástica terapêutica e de relaxamento promovidas pela Academia de Dança e Artes Performativas da 

Sociedade Artística Reguenguense, Pilates pelo Centro Terapêutico Vida em Movimento, e Yoga a cargo do CAE – 

Centro de Apoio Educativo. 

A Equipa Local de Intervenção Precoce de Reguengos e Mourão da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de 

Monsaraz também participou com o Cantinho dos Afetos. 

Reguengos Mais Saudável foi uma iniciativa organizada pelo Município de Reguengos de Monsaraz e pela Unidade 

de Cuidados na Comunidade Reguengos de Monsaraz/Mourão. 
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Dia de Campo com caminhada e Cante Alentejano no Parque São Marcos do Campo 

Centenas de participantes das associações e instituições sociais do concelho 

A quinta edição do Dia de Campo decorreu no dia 21 de maio no Parque de São Marcos do Campo, com a participação 

de centenas de pessoas das associações e instituições sociais do concelho de Reguengos de Monsaraz. A abrir o dia de 

atividades realizou-se uma caminhada com 1,5 quilómetros de extensão, denominada “A Lenda das Fontes”. O 

programa integrou um almoço partilhado e as atuações do Grupo Instrumental Os Lírios do Campo, Grupo Coral da 

Freguesia de Monsaraz, Grupo Coral Gente Nova, Brisas do Alentejo, Grupo Coral Os Almocreves, Grupo Coral Os 

Bel’Aurora de Campinho, Grupo Coral da Casa do Povo de Reguengos de Monsaraz e Grupo Coral Os Amigos do 

Cante de São Marcos – Falcões. Os participantes nesta iniciativa tiveram ainda atividades lúdicas e puderam dançar 

com as músicas misturadas pelo Dj Grouse. 

A quinta edição do Dia de Campo foi um evento organizado pela MOVIREG – Associação de Voluntariado em 

Movimento de Reguengos de Monsaraz e pelo Grupo Coral Os Amigos do Cante de São Marcos – Falcões, com o 

apoio do Município de Reguengos de Monsaraz, juntas de freguesias, Bombeiros Voluntários de Reguengos de 

Monsaraz, instituições e associações do concelho. 

ESPÍRITODESPORTIVO Incentivo das práticas desportivas 
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Nuno Matos venceu Rali TT Reguengos de Monsaraz – Capital dos Vinhos de Portugal 

Marc Coma, Diretor Desportivo do Rali Dakar, apresentou a prova aos pilotos 

Nuno Matos em Opel Mokka ganhou a 28ª edição do Rali TT Reguengos de Monsaraz – Capital dos Vinhos de 

Portugal, que decorreu nos dias 30 de abril e 1 de maio, registando-se também a vitória da Team Sharish 

Gin/Vetmanos no Troféu CanAm, constituída pela dupla reguenguense Nuno Matias/António Cuco. Na classe hobby 

a vitória foi para o piloto de S. Marcos do Campo, Daniel Silva, numa Suzuki RMZ 450, que venceu também o 

Troféu Reguengos, que foi pela primeira realizado para os pilotos de moto/quads/buggy/UTV do concelho. O 

reguenguense David Rodrigues, em Honda TRX450R, ganhou a Classe Hobby (Quads). O vencedor da geral de 

motos foi António Maio numa Yamaha Racing, Paulo Marques, num Mitsubishi Pajero DiD, ganhou entre os T8, 

enquanto César Sequeira, em Isuzu DMax, triunfou na categoria T2. Na prova de estreia João Rebelo Martins 

triunfou no Desafio Polaris ACE, Beto Borrego venceu nos Quads e Ricardo Carvalho na disciplina UTV/Buggy. 

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno regressou a Reguengos de Monsaraz com 150 pilotos a disputarem a 

vitória nas categorias de automóveis, motas, quads, buggy’s e UTV’s. A competição foi organizada pela Secção de 

Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense com o apoio do Município de Reguengos de Monsaraz. 

Esta é a segunda prova mais antiga do calendário do todo-o-terreno e uma das maiores manifestações desportivas 

realizadas no Alentejo. Pelo vigésimo oitavo ano, milhares de espetadores aplaudiram e festejaram com os pilotos 

durante as mais de duas centenas de quilómetros do percurso e nos cinco quilómetros do prólogo efetuados junto ao 

Centro Náutico de Monsaraz. 

Os automóveis realizaram duas voltas ao traçado de 140 quilómetros de extensão, enquanto as motos, quads, buggy’s 

e UTV’s disputaram dois setores seletivos, um com 75 quilómetros e outro com 140 quilómetros. Para animar os 

espetadores realizou-se um espetáculo de acrobacia aérea durante o prólogo. A organização e a Federação de 

Motociclismo de Portugal criaram um troféu em memória de Bruno Ferreira, o malogrado piloto que faleceu no rali do 

ano passado, e que foi entregue ao vencedor da categoria de quads. 

Marc Coma, Diretor Desportivo do Rali Dakar, apresentou na CARMIM a edição do próximo ano desta prova 

clássica do automobilismo mundial aos pilotos que disputaram o rali em Reguengos de Monsaraz. 
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Mais de meio milhar de pessoas coloriram Reguengos de Monsaraz na “Light Run em Família” 

Iniciativa recolheu fundos para equipar o Cantinho da Amamentação do centro de saúde 

Reguengos de Monsaraz foi iluminado por mais de meio milhar de pessoas na segunda edição da “Light Run em 

Família”. Esta corrida/caminhada fluorescente decorreu na noite de 14 de maio num percurso urbano de seis 

quilómetros, com partida e chegada no Parque da Cidade. Antes da partida, realizou-se uma aula de zumba para 

aquecer todos os participantes. 

A “Light Run em Família” foi uma iniciativa de cariz social organizada pelo Município de Reguengos de Monsaraz e 

pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Reguengos de Monsaraz. Desta forma pretendeu-se 

assinalar o Dia Internacional da Família e angariar fundos para ajudar a equipar o Cantinho da Amamentação da 

Unidade de Cuidados na Comunidade do Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz, que será em breve aberto à 

população. 

Os 533 participantes inscritos na “Light Run em Família” receberam material fluorescente, nomeadamente t-shirts, 

pulseiras, óculos e bandoletes. 

 

Reguengos de Monsaraz tem campeão nacional de Men’s Physique 

José Calixto felicita o atleta João Fialho pela conquista do campeonato nacional 

O Município de Reguengos de Monsaraz felicita João Fialho por se ter sagrado campeão nacional do Overall Men's 

Physique. José Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, afirmou que “é com muita 

satisfação que o concelho tem mais um campeão nacional, desta vez no mundo do fisiculturismo. Quero por isso 

congratular o atleta João Fialho, que no seu ano de estreia na competição, alcançou o título nacional da modalidade”. 

A categoria Men’s Physique exige volume e definição muscular moderados. O atleta deve aparentar um físico 

saudável e atlético, sendo um dos critérios mais importantes da categoria o famoso “V shape“, que é o corpo em 

formato de “V”, com ombros e costas largas e cintura fina. Por ser uma categoria fitness, a aparência e a apresentação 
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no palco são bastante relevantes, penalizando-se uma massa muscular exagerada. 

João Fialho ficou em segundo lugar no Regional Sul de Men's Physique até 1,74m, que se disputou em Évora, tendo 

sido apurado para o Nacional de Men's Physique, que decorreu no final de abril em Carcavelos. Nesse campeonato 

ganhou na sua categoria, até 1,74m, e depois venceu os campeões de todas as categorias, sagrando-se Campeão 

Nacional Absoluto do Overall Men's Physique. 

Na Men's Physique existem várias categorias divididas por alturas, ou seja, até 1,70m, até 1,74m, até 1,78m, até 

1,82m, e mais de 1,82m. Os vencedores de cada categoria disputam no mesmo campeonato o "Overall" para se apurar 

o campeão nacional da modalidade. 

João Fialho tem 26 anos de idade, é licenciado em Desporto e possui várias formações na área. Atualmente trabalha 

como Instrutor de Fitness e Personal Trainer. 

CIDADAMBIENTE - Requalificação Urbana e Ambiental 

 

Ministro do Ambiente em Reguengos de Monsaraz a analisar adaptação às alterações climáticas no 

Alentejo 

Participantes no evento visitaram a Herdade do Esporão 

O Ministro do Ambiente, João Pedro Fernandes, esteve no dia 9 de junho em Reguengos de Monsaraz a participar no 

encerramento do Workshop do Projeto “Estratégia Regional de Adaptação às Alterações Climáticas no Alentejo”. 

Esta iniciativa organizada pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e pela 

Universidade de Évora, em parceria com o Município de Reguengos de Monsaraz, decorreu no Auditório Municipal 

de Reguengos de Monsaraz. 

Na sessão de abertura houve intervenções de José Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, Manuel Collares Pereira, em representação da Reitora da Universidade de Évora, e Jorge Pulido Valente, 

Vice-presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Seguiu-se a apresentação do 

projeto por Dora Neto, da Universidade de Évora, e uma intervenção da Câmara Municipal de Évora, por Olga Grilo 

e Sofia Fialho. João Roquette, da Herdade do Esporão, abordou as boas práticas da empresa na área da adaptação às 
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alterações climáticas na agricultura. 

A fechar, os grupos de trabalho analisaram temas como a agricultura e recursos hídricos, turismo, saúde, 

biodiversidade, governação e ordenamento do território, tendo apresentado as suas conclusões ao Ministro do 

Ambiente, João Pedro Fernandes, que fez o encerramento do workshop. 

Na parte da tarde, os participantes visitaram a Herdade do Esporão para conhecer as medidas da empresa e a sua 

estratégia de adaptação às alterações climáticas. 

Este foi o segundo de quatro workshops sobre esta temática, que foram organizados também em Elvas, Mértola e Vila 

Nova de Milfontes. 

 

 

Objetivo 3 Desenvolvimento Económico Sustentável 

DINAMIZAR Dinamização da Atividade Económica 
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RECEVIN apresentou prioridades estratégicas e políticas no setor do vinho a eurodeputados portugueses, 

espanhóis e italianos 

José Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz e da RECEVIN liderou 

comitiva ao Parlamento Europeu 

José Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, esteve no dia 25 de maio no Parlamento 

Europeu, em Bruxelas, na qualidade de Presidente da RECEVIN – Rede Europeia de Cidades do Vinho, para analisar 

o futuro do setor do vinho com eurodeputados portugueses, espanhóis e italianos. A comitiva da RECEVIN integrou 

também Pedro Ribeiro, Presidente da Associação de Municípios Portugueses do Vinho, Floriano Zambon, Presidente 

da Città del Vino, Rosa Melchor, Presidente da ACEVIN – Associação Espanhola de Cidades do Vinho, e Carmen 

Ribes, Secretária-geral da RECEVIN. Na reunião estiveram presentes eurodeputados portugueses, espanhóis e 

italianos, nomeadamente Carlos Zorrinho, Ricardo Santos, Soledad Cabezón Ruiz, Isabella de Monte e Paolo de 

Castro, do Grupo da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas no Parlamento Europeu, Nuno Melo, Sofia 

Ribeiro e Elisabetta Gardini, do Grupo do Partido Popular Europeu, Miguel Viegas, do Grupo Confederal da 

Esquerda Unitária Europeia/Esquerda Nórdica Verde, Mara Bizzoto, do Grupo Europa das Nações e da Liberdade, e 

Remo Sernagiotto, do Grupo dos Conservadores e Reformistas Europeus. 

Em cima da mesa estiveram as prioridades estratégicas e políticas da RECEVIN, a criação de uma estrutura/canal de 

informação de acesso aos fundos comunitários destinados ao sector e a promoção dos interesses comuns das regiões 

vitícolas na economia. A RECEVIN abordou também o interesse em criar uma grande base de dados dos territórios 

vinhateiros da Europa para disponibilizar no seu site e o possível apoio dos eurodeputados na criação e 

posicionamento de um espaço/grupo de trabalho em Bruxelas que vise a defesa dos territórios produtores de vinho e, 

simultaneamente, valorize e aumente a dimensão da rede. Também no dia 25 de maio decorreu uma reunião com 

Stylianos Filopoulos, Director da Wine in Moderation, e Ignacio Sánchez Recarte, Secretário-geral do Comité 

Européen des Entreprises Vins, para concertarem estratégias de intervenção da RECEVIN nos projetos da Wine in 

Moderation, associação sem fins lucrativos fundada em 2011 pelo sector vitivinícola europeu que tem como objetivo 

garantir padrões de consumo de vinho responsável e moderado como norma social e cultural. 

Nos dias 26 e 27 de maio, a comitiva participou ainda num seminário sobre Estratégias de Financiamentos 

Comunitários com vista ao desenvolvimento local, promovido pela EURADA – The European Association of 

Development Agencies. 
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Presidente da República brindou ao sucesso do Sharish Gin em Reguengos de Monsaraz 

Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz convidou o Chefe de Estado para uma nova 

visita ao concelho para conhecer o setor vitivinícola 

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou no dia 22 de abril a destilaria Sharish Gin, em 

Reguengos de Monsaraz. O Chefe de Estado conheceu este projeto de empreendedorismo criado há dois anos por 

António Cuco, que numa altura em que estava desempregado aceitou o desafio de um grupo de amigos para criar o 

seu próprio gin. 

O Sharish Gin é a marca portuguesa de gin com maior quota de mercado e uma das cinco marcas de gin premium 

mais vendidas em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa visitou a destilaria Sharish e fez várias perguntas a António 

Cuco sobre as características do gin e sobre o percurso desta jovem empresa. Entre muitas solicitações de fotos que 

foram tiradas durante toda a visita às instalações, o Presidente da República ficou a conhecer os planos de ampliação 

da destilaria, que vai quadruplicar de dimensão, permitindo aumentar a capacidade de destilação,  engarrafamento e 

armazenamento de gin, e em simultâneo criar uma unidade de fermentação de cereais e outra de envelhecimento para 

a criação de um whisky de qualidade feito em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa provou o Gin Sharish Original, 

brindando ao sucesso do projeto com António Cuco e José Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz. 

Depois de expressar a sua satisfação por esta primeira visita oficial do Presidente da República, José Calixto 

transmitiu a Marcelo Rebelo de Sousa que gostaria que voltasse a Reguengos de Monsaraz para conhecer o sector 
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vitivinícola, que é o motor económico do concelho e que representa cerca de 30 por cento do vinho de mesa produzido 

no Alentejo. O autarca ofereceu ao Chefe de Estado uma garrafa de vinho edição especial “Reguengos de Monsaraz - 

Cidade Europeia do Vinho 2015” e o livro “Reguengos de Monsaraz – A Vinha e o Vinho”, de Gabriela Carvalho e 

com fotografias de João Fructuosa, afirmando que vai enviar um convite ao Presidente da República para uma visita 

aos produtores de vinho do concelho e a esta sub-região de vinho, que é a maior do Alentejo. 

António Cuco produz na destilaria Sharish três referências de gin (Sharish Original, Sharish Blue Magic Gin e 

Sharish Edição Especial Pera Rocha do Oeste) e cinco referências de Vodka Sharish (limão, tangerina, pera rocha, 

maçã bravo de Esmolfe e morango/framboesa). Todos este produtos têm a particularidade de serem produzidos com 

ingredientes frescos e com fruta nacional. 

No ano passado foram vendidas 43 mil garrafas em Portugal e nos 10 mercados para onde exporta. Até ao final deste 

ano, a marca pretende ser comercializada em 15 países. No início deste mês, o Sharish Gin Original foi distinguido 

com uma Medalha de Bronze no San Francisco World Spirits Competition, nos Estados Unidos da América. 
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Centro Oleiro de S. Pedro do Corval levou 13 olarias à Festa Ibérica da Olaria e do Barro 

Iniciativa decorreu em Salvatierra de los Barros  

A 22ª edição da Festa Ibérica da Olaria e do Barro decorreu entre os dias 19 e 22 de maio em Salvatierra de los Barros, 

na Extremadura espanhola, com a participação de 13 olarias do Centro Oleiro de S. Pedro do Corval. Este certame 

organizado pelo Município de Reguengos de Monsaraz, Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros e Junta de 

Freguesia de Corval une os dois maiores centros oleiros da Península Ibérica, nomeadamente S. Pedro do Corval, no 
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concelho de Reguengos de Monsaraz, e Salvatierra de los Barros. 

Para além das olarias de S. Pedro do Corval, participaram nesta edição da Festa Ibérica da Olaria e do Barro mais oito 

olarias portuguesas, nomeadamente de Queluz, Vila Nova de Milfontes, Sintra, Mafra, Caldas da Rainha, Amadora, 

Santa Comba Dão e Ericeira. 

A Festa Ibérica da Olaria e do Barro é um evento transfronteiriço de promoção cultural e turística. Organizada em 

anos alternados em cada município, com esta iniciativa pretende-se valorizar a olaria, chamar a atenção para o seu 

valor artesanal e artístico e apontar estratégias para o seu desenvolvimento económico e profissional. 

O programa da 22ª edição da Festa Ibérica da Olaria e do Barro integrou um jogo de futebol entre a equipa de juniores 

do Atlético Sport Clube e uma congénere espanhola, Cante Alentejano com a atuação do Grupo Coral Os Bel’Aurora 

de Campinho e um concerto pela Banda da Sociedade Filarmónica Corvalense. O evento teve ainda jornadas técnicas, 

exposições e oleiros a trabalhar ao vivo, mas também a iniciativa “La noche en colorado”, que consistiu em visitar 

algumas das 19 olarias de Salvatierra de los Barros, assim como os seus monumentos, terminando com um espetáculo 

de som e de luz projetada na fachada da câmara municipal local. 

 

Munícipes de Reguengos de Monsaraz podem beneficiar de créditos para a criação de microempresas e 

autoemprego 

Acordo financeiro e de cooperação entre a autarquia e o Millennium bcp vai ajudar pessoas em situações 

de exclusão económica e/ou social que tenham ideias de negócios viáveis 

O Município de Reguengos de Monsaraz e o Millennium bcp assinaram no dia 13 de abril um acordo financeiro e de 

cooperação para identificação, apoio e desenvolvimento de projetos de criação de microempresas e autoemprego, com 

recurso ao microcrédito, a conceder a cidadãos sujeitos a situações de exclusão económica e/ou social com ideias de 

negócios viáveis. Desta forma pretende-se apoiar os empreendedores que tenham projetos considerados viáveis com 

créditos entre 1.000 euros e 25.000 euros. 

Os créditos concedidos serão reembolsados em prestações mensais num prazo não superior a 48 meses para montantes 
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até 7.000 euros e até 60 meses para quantias superiores. A entidade bancária vai promover ações de sensibilização 

junto de potenciais promotores de projetos de criação de microempresas e autoemprego e analisará as candidaturas à 

concessão de microcrédito no prazo de 30 dias. 

A autarquia está empenhada em proporcionar aos seus municipes apoio técnico à formalização das candidaturas ao 

financiamento, acompanhamento na fase de lançamento e consolidação das iniciativas e ações de formação junto de 

potenciais promotores de projetos de criação de microempresas e autoemprego. 

Objetivo 5 Modernização Municipal 

EFICIÊNCIA Rigor na Gestão dos Recursos Municipais 

 

Munícipes de Reguengos de Monsaraz vão poder apresentar propostas para o próximo orçamento da 

autarquia 

Participação dos cidadãos nas políticas públicas municipais e na governação local 

O Município de Reguengos de Monsaraz está a preparar a implementação do Orçamento Participativo. O projeto de 

regulamento encontra-se em fase de discussão pública até ao dia 20 de junho, prevendo-se a sua entrada em vigor no 

início do mês de julho, seguindo-se depois a preparação do Orçamento Participativo com a escolha dos projetos que 

vão integrar o orçamento municipal de 2017. 

O Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz surge com o objetivo de incentivar e potenciar a 

participação dos cidadãos e das forças vivas do concelho nas decisões da comunidade e da governação local. Desta 

forma promove-se o diálogo entre eleitos, técnicos, cidadãos e a sociedade civil na procura das melhores e mais 

eficientes soluções para os problemas locais, incluindo-se os seus contributos e propostas nos documentos de gestão 

(Orçamento e Grandes Opções do Plano). José Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, 

considera que “o Orçamento Participativo visa contribuir para o exercício de uma participação informada, ativa e 

responsável dos cidadãos nos processos de governação local, garantindo a sua intervenção na decisão sobre a afetação 

de recursos existentes às políticas públicas municipais, mas também reforçar os mecanismos de transparência e de 

credibilidade da administração”. O autarca afirma ainda que “pretendemos igualmente aprofundar a transparência da 

atividade autárquica, o nível de responsabilização dos eleitos e da estrutura municipal, contribuindo para reforçar a 
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qualidade da democracia”. 

O executivo municipal vai atribuir a cada edição anual do Orçamento Participativo uma verba para financiar as 

propostas escolhidas pelos munícipes, comprometendo-se a integrar as mais votadas pelos cidadãos no orçamento 

municipal do ano seguinte, até ao limite financeiro estabelecido. Por razões especiais de desenvolvimento integrado do 

concelho, o montante anual a afetar ao Orçamento Participativo poderá também ser repartido pelas freguesias. 

As propostas devem estar enquadradas nas competências dos municípios e nas seguintes áreas temáticas: ação social, 

cultura e equipamentos culturais, desporto e equipamentos desportivos, educação e juventude, infraestruturas viárias, 

mobilidade e trânsito, urbanismo, reabilitação e requalificação urbana, espaço público e espaços verdes, proteção civil, 

modernização e simplificação administrativa, turismo, dinamização da atividade económica e ambiente. Podem 

apresentar propostas todos os cidadãos residentes no concelho de Reguengos de Monsaraz, assim como as instituições 

de ensino, empresas e associações. As propostas deverão chegar à autarquia através de um portal criado para o efeito 

no site www.cm-reguengos-monsaraz.pt, ou de forma presencial nas Assembleias Participativas e no Balcão Único 

Municipal. 

As Assembleias Participativas são reuniões descentralizadas com a população que vão decorrer em todas as freguesias, 

com o objetivo de recolher propostas para o Orçamento Participativo e apresentar aos cidadãos as que já existem para 

a sua circunscrição territorial. Nestas reuniões, os munícipes presentes podem expor propostas e tecer opinião sobre as 

já apresentadas, sendo as respetivas sugestões anexadas às propostas para avaliação posterior pelos serviços técnicos, 

podendo ser adaptadas em função das recomendações da população. 

O Município de Reguengos de Monsaraz considera que desta forma estará a contribuir para a educação cívica e para 

a cidadania ativa, permitindo aos cidadãos integrar as suas preocupações individuais com o bem-estar comunitário, 

compreender a complexidade dos problemas da gestão pública e desenvolver atitudes, competências e práticas de 

participação. O Orçamento Participativo visa ainda promover a eficiência da despesa pública através da adequação 

das políticas públicas municipais às necessidades e expetativas dos cidadãos, melhorando a sua qualidade de vida. 

CONSIGO Aproximação aos Cidadãos 

 

Cerca de 60 pessoas participaram em ações de sensibilização sobre economia pessoal 
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Ações promovidas pelo Município de Reguengos de Monsaraz e pela DECO 

O Município de Reguengos de Monsaraz e a DECO – Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor 

desenvolveram no mês de abril três ações de sensibilização denominadas “O essencial sobre a economia pessoal”. 

Estas ações abrangeram cerca de 60 pessoas e foram dinamizadas por Helena Guerra e Isabel Curvo, da DECO – 

Delegação Regional de Évora, abordando aspetos relevantes sobre a economia pessoal, como o reforço da importância 

da elaboração eficaz do orçamento, a identificação de estratégias e atitudes para uma gestão eficaz dos consumos, o 

recurso ao crédito de forma ponderada e ajustada e as possibilidades de negociação dos créditos. 

A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz assinou em fevereiro de 2013 um protocolo de colaboração com a 

Delegação Regional de Évora da DECO e disponibilizou um gabinete para esta entidade esclarecer e informar os 

munícipes dos seus direitos enquanto consumidores. Este serviço de proximidade pretende apoiar todos os 

consumidores que por dificuldades de mobilidade, económicas e de acesso à informação necessitam de proteção jurídica 

na resolução dos conflitos de consumo. O atendimento jurídico é gratuito e prestado a todos os munícipes na segunda 

quinta-feira de cada mês, entre as 14h e as 17h, no Serviço de Ação Social da autarquia. 

IV. Síntese de Funcionamento dos Serviços 

JUA | Gabinete Jurídico e de Auditoria 

Reclamações, recursos hierárquicos e processos judiciais pendentes, com indicação da respetiva fase e 

estado 

PROCESSOS PENDENTES NOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS em que o Município é Réu, ou 

Recorrido, ou Executado: 

TOTAL: 6 (seis) 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 
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Município de Reguengos de Monsaraz, bem como qualquer outro pedido. 

5. Processo n.º 435/14.1bebja, 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). 

6. 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). 

PROCESSOS PENDENTES NOS TRIBUNAIS JUDICIAIS, em que o Município é Autor ou Exequente: 

TOTAL: 6 (seis) 1) Processos em fase de inquérito – Total: 6 a) NUIPC 165/12.9GBRMZ – crime de dano 

ocorrido na Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz – 7 bocas-de-incêndio. Valor dos danos: € 106,61, acrescido 

de IVA; 

b) Proc. Inquérito n.º 33/14.0GBRMZ – Crime de furto de animal de espécie equina das instalações do Município de 

Reguengos de Monsaraz; 

c) 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; 

d) Queixa-crime contra desconhecidos – crime de furto de material no parque de Feiras do Município. Valor do dano: 

€ 16,00; 

e) Queixa-crime por furto de água através de ligação direta à rede de abastecimento público de água (identificado o 

infrator); 

f) 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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Total de processos de contraordenação entre janeiro de 2013 e 15 de junho de 2016: 43 (quarenta e três) 

 

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 maio de 2016 

a junho de 2016 

Destaques e promoção de grandes eventos do Concelho 

 Festas de Santo António 2016 
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 II Vinireguengos 

Publicações 

 Paginação dos principais documentos de gestão do município, nomeadamente as “Informações do presidente da 

Câmara Municipal à Assembleia Municipal”, documentos de prestações de contas e orçamento e GOP, Mapa de 

pessoal, organograma, entre outros; 

 Postais Culturais 

 Paginação de diversos materiais de imprensa (Declarações aos Meios de Comunicação Social, Notas Informativas, 

Afluência Turística) 

 Síntese Informativa 

Cartazes e material de divulgação de eventos e serviços gerais prestados: 

Produção de cartazes para os diversos eventos organizados ou apoiados pelo Município de Reguengos de Monsaraz 

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. 

Internet 

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 através das 

redes sociais e da gestão de informação nos canais institucionais (website do município e mesas interativas dos postos 

de turismo). 

Análise de performance do portal do município 

1 de abril a 20 de junho 
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AGL | Administração Geral 

RHU | Recursos Humanos 

Pessoal ao serviço 

Movimentação de Pessoal 

Nos meses em análise houve (2) duas saídas de assistentes operacionais, vinculados por contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, por aposentação. 

Recrutamento de Pessoal 

Nos meses em análise não houve recrutamento de trabalhadores. 

Formação de Pessoal 

No mês de abril ocorreram três ações de formação. Nestas ações de formação participaram (5) cinco técnicos 

superiores num total de cinco colaboradores. 

No mês de maio ocorreram duas ações de formação, um fórum e dois workshops, na qual participaram: 

 Nas ações de formação (2) dois assistentes técnicos, 

 No fórum participou (1) um técnico superior, 

 Nos workshops participaram (2) dois técnicos superiores e (1) um assistente técnico, num total de 6 

colaboradores. 

Higiene, Segurança no Trabalho 

Nos meses em análise ocorreram 38 (trinta e oito) exames periódicos. Nestes dois meses foram efetuadas 3 (três) 

visitas de prevenção e controle dos fatores de risco. Foram efetuados 40 (quarenta) controlos de alcoolémia. 

TLS | Taxas e Licenças 

Esta subunidade tem os seguintes serviços: 

 Acampamentos Ocasionais; 

 Máquinas de Diversão; 
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 Fogueiras e Queimadas; 

 Publicidade; 

 Ocupação da via pública; 

 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 

espectáculos 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 14 de abril de 2016. 

Relação de faturas e cobranças de águas, saneamento e resíduos sólidos 
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Cobranças de outros serviços nos meses de abril e maio de 2016 

 

Controlo metrológico 

Relação do nº de serviços de controlo metrológico efetuado e respetivas cobranças em abril e maio de 2016 

 

BU | Balcão Único 

Atendimentos no período de 16 de abril a 1 de junho de 2016 

Indicadores de Atendimento C/Receitas 
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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 espetadores de 17-04-2016 a 05-06-2016 
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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. 

Este serviço em colaboração com o gabinete de Imagem colocou em funcionamento a apresentação de trailers e outros 

eventos num monitor á entrada do Auditório. 

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. 
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Manutenção do Sistema Informático 

 

Sistema de Impressão 

Os Serviços de Tecnologias de Informação, gerem todos os equipamentos de impressão do município. Semanalmente 
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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. 

Mapa de consumos 

 

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 

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 
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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, 

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. Com a ampliação de rede de Fibra Ótica do 

Município de Reguengos de Monsaraz, procedeu-se à ligação da Escola Primária de Reguengos e Jardim de Infância. 

Com esta nova rede foi possível a substituição da anterior central telefónica por telefones VOIP ligados á rede do 

Município, ficando a fazer parte do sistema VOIP que interliga os Municípios do Distrito de Évora. 
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FIN | Financeira 

CPA | Contabilidade e Património 

Execução Orçamental 

Grau de Execução em 31.03.2016 

 

Componentes da Receita e da Despesa 

 

 

Regra do Equilíbrio Orçamental corrente 

De acordo com a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI) 

Receita Corrente Bruta Cobrada = 2.565.915,17€ 

Despesas Correntes Pagas = 2.010.079,93€ 

Amortizações médias (3 meses) de empréstimos de médio e longo prazo = 254.869,39 € 

– (2) – (3) = 300.966,43€ 

Imobilizado 

Imobilizado - evolução do 1º Trimestre 

 

Durante o 1º trimestre de 2016 o valor do imobilizado bruto aumentou aproximadamente 280 mil euros, em resultado 

do acréscimo das imobilizações corpóreas e das imobilizações em curso. 
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O imobilizado corpóreo aumentou 60 mil euros, devido a: 

- Aquisição de 2 aparelhos de ar-condicionado para o Gabinete dos Vereadores; 

- Registo do equipamento da rede de telegestão; e 

- Foram também efetuados abates de equipamento informático no valor de cerca de 6 mil euros. 

O imobilizado em curso aumentou cerca de 229 mil euros, devido a: 

- Obras por administração direta, 6,4 mil euros; 

- Obras por empreitada: 

 Reparação e Repavimentação de Arruamentos – 157,5 mil euros; 

 Rede de Abastecimento de Água – Reparação de Rede de Águas em St. António do Baldio – 63 mil euros; 

 Ampliação do Perímetro Industrial 1ª Fase – Infraestrutura Elétrica e Telecomunicações – 2 mil euros. 

As amortizações acumuladas aumentaram cerca de 835 mil euros (278.525,43 euros em janeiro, 278.279,12 euros em 

fevereiro e 278.240,64 euros em março). A redução de 5,9 mil euros deveu-se ao abate de vários equipamentos 

informáticos. 

Com todas as movimentações alistadas acima obteve-se uma diminuição de imobilizado líquido de 545 mil euros, 

representando uma redução percentual de 0,77 %. 

Existências em armazém 

 

Este valor encontra-se elevado face à média anual, pelo que foi elaborado um plano para verificar os desvios e efectuar 

as devidas correcções. 

A receber de terceiros 

 

Empréstimos concedidos 

No âmbito do F.A.M.E. foi concedido um empréstimo à empresa Hambuá - Hamburgueres & Cafetaria, Lda., em 

21.06.2011, no valor de 6.250€. Até 31.03.2016 apenas foi efetuada uma amortização de 2.800€ no dia 31.12.2014. 

Estão em dívida 3.450€, distribuídos pelas contas 282 (empréstimos concedidos) no valor de 1.550,20€ e 218 (dívidas 

em cobrança duvidosa) no valor de 1.899,80€. 

De acordo com o plano de pagamentos do contrato de empréstimo concedido, a referida empresa em 31.03.2016 
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deveria ter pago a última prestação. Assim tem em atraso o pagamento da totalidade em dívida, 3.450€. 

Está em fase de esclarecimento com o banco que suportou a operação. 

Clientes, contribuintes e utentes C/C 

O valor a receber no montante de 167 mil €, deve-se a: 

- Faturação de água, 107 mil €; 

- Fatura emitida à REFER (Hortas Urbanas), 13,5 mil €; 

- Cedência de viaturas/autocarros, 12 mil €; 

- Rendas e alugueres de imóveis, 10 mil €; 

- Patrocínios, 5 mil € da Madruga Valido Lda. e 3 mil € da Novadis Lda.; 

- Taxa urbanística de loteamentos e obras, 7,3 mil €; e 

- Mercado Municipal (bancas e lojas), 5 mil €. 

Cobrança duvidosa 

De destacar que se encontram 4 milhões € faturados à EDIA e à EDP referentes à Renda Hidroelétrica de Alqueva, 

que se encontram totalmente provisionados em cobrança duvidosa. Por essa razão o saldo líquido em termos de 

balanço é zero. 

Estado e outros entes públicos 

O apuramento de IVA de março de 2016 tem um valor a recuperar de 126.479,75€. 

Outros devedores 

Em 31.03.2016, o Município tem a receber de fundos comunitários aproximadamente 632 mil euros, um valor ainda 

não determinado referente à candidatura da Cidade Europeia do Vinho, mas que se prevê rondar os 700.000 euros 

Disponibilidades em Caixa 

 

Dívidas a terceiros 

Evolução da Dívida a Terceiros (milhões euros) 

 

Balanço 

(milhões euros) 
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Entre dezembro de 2011 e dezembro de 2015, o Ativo Líquido Total aumentou 15 M€, os Fundos Próprios 

diminuíram 9,8 M€, o Passivo de m/l prazos diminuiu 0,5 M€, e o Passivo de c/ prazo (exceto acréscimos e 

diferimentos) aumentou 2,6 M€. 

Nos primeiros três meses de 2016, o Ativo Líquido Total diminuiu 0,6 M€, os Fundos Próprios mantiveram o mesmo 

valor, o Passivo de m/l prazos manteve o mesmo valor, e o Passivo de c/ prazo (exceto acréscimos e diferimentos) 

diminuiu 0,3 M€. 

Demonstração de resultados 

milhões euros 

 

Contabilidade de custos 

Apuramento do custo das obras por administração direta (milhares euros) 

 

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. 

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: 

 

 

Fundo Social Municipal 

A Contabilidade implementou a recolha da informação sobre o Fundo Social Municipal com base na contabilidade de 
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custos, cujo resultado apresentamos através do seguinte quadro: 

 

Através do quadro pode-se verificar que o Município tem custos superiores aos proveitos, assim a despesa supera a 

receita num total de 297.247,66€. 

Conclusão: 

1) Custos – Proveitos = (195.540,57€ - 105.023,07€) = 90.517,50€ 

2) FSM recebido = 53.013,00€ 

2) Valor suportado pelo Município = (90.517,50€ - 53.013,00€) = 37.504,50€ 

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. 

 

Verifica-se um PMP de 134 dias em 31.03.2016. 
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Limite da dívida total– março 

 

 

Pagamentos em atraso 

 

 

 

 

 

 

Pagamentos PAEL 
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Pagamentos efetuados: 

 

 

 

 

 

 

APV | Aprovisionamento 

Relação das requisições emitidas por unidade orgânica 

No que respeita às requisições externas definitivas para aquisição de bens e serviços foram emitidas 306 num valor 

total de €518.181,28, sendo que o serviço de Produção e Manutenção foi o serviço que maior número emitiu, e o valor 

mais elevado de gastos, foi efetuado pelo serviço de Trânsito e Mobilidade com o valor de €141 632,16 €. 

Este valor deve-se à emissão de um Concurso Público feito em 2015 para “aquisição de Gasóleo”. 

Ainda em relação aos custos totais durante este período, verifica-se ainda que o serviço de Produção e Manutenção, foi 

o segundo serviço em gastos, com €106.454,73, devendo-se, a um procedimento por ajuste direto para aquisição de 

tintas e derivados. 
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Quantidade de requisições emitidas por Serviço Requisitante entre 01-04-2016 a 31-05-2016 

 

Valor das requisições emitidas por Serviço Requisitante entre 01-04-2016 e 31-05-2016 
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Procedimentos de aquisição de bens e serviços 

Foram efetuados, entre 01 de abril a 31 de maio de 2016, 21 procedimentos por ajuste direto de acordo com o Código 

dos Contratos Públicos, tendo sido adjudicados 8 no valor total de €82.262,85. 

Neste período não foi anulado nenhum procedimento concursal.  

Procedimentos feitos por ajuste direto - quantidades e valores (de 01/04/2016 a 31/05/2016) 

 

Procedimentos feitos por concurso público - quantidades e valores (de 01/04/2016 a 31/05/2016) 

 

Armazém 

Relação de guias de entrada e de saída de material no Armazém Cartuxa (01/04/2016 a 31/05/2016) 

 

Relação de guias de entrada e de saída de material no Armazém Economato (01/04/2016 a 31/05/2016) 

 

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 

2016 pela Subunidade Administrativa de Obras e 

Projetos desta Câmara Municipal. 

1. Avisos de candidaturas 

No período do presente relatório, de 1 de abril a 31 de maio de 2016, foram elaboradas informações sobre concursos 

para apresentação de candidaturas de 

apoios comunitários que se encontravam a decorrer, designadamente: 

– Património Natural e Cultural 

- Adaptação às Alterações Climáticas 

- Ciclo Urbano da Água 

- Redução dos Incêndios Florestais 

- Intervenções na rede de infraestruturas para reforço da operacionalidade 



 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

Assembleia Municipal 

ATA N.º 3     —      30 de junho de 2016   Página 58 de 133 

2. Candidaturas apresentadas 

No período respeitante ao presente relatório não foram apresentadas candidaturas. 

No entanto estão em elaboração candidaturas para se apresentarem a alguns avisos anteriormente referidos. 

3. Evolução dos projetos 

Neste capítulo mostra-se o desenvolvimento das candidaturas |empreitadas apresentadas a fundos comunitários e 

também os que não são objeto de apoio financeiro: 

3.1 Sinopse dos projetos 

- Construção de um Edifício para o Telescópio e Espaços Envolventes - Dark Sky – Cumeada – 

Iniciou-se o procedimento de empreitada por ajuste direto por despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal de 

18/05/2016, tendo sido enviado o convite a 4 empresas do concelho no dia 24/05/2016 para apresentação de propostas 

até ao dia 03/06/2016. 

No âmbito da candidatura, foi realizada uma visita de verificação física, do equipamento adquirido, em 20 de abril. 

- Requalificação da Rede em Baixa em Reguengos de Monsaraz: 

O procedimento encontra-se em análise de propostas. 

- Rede de Abastecimento de Água no Concelho – Recuperação da Rede de Águas em Stº António do Baldio 

Foi assinada a conta final da empreitada em 15/04/2016. 

- Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz 

Foi aprovado o Relatório Final da Candidatura em 04/05/2016, tendo sido apresentada pelo INAlentejo a proposta de 

pagamento do saldo final à Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P., no valor de € 53.378,88. 

- Ampliação e Beneficiação do Centro Escolar EB1/JI de Reguengos de Monsaraz 

Foi aprovado o Relatório Final da Candidatura em 04/04/2016, tendo sido apresentada pelo INAlentejo a proposta de 

pagamento do saldo final à Agência para o Desenvolvimento e Coesão, I.P., no valor de € 43.661,88. 

- Acessibilidades das Aldeias Ribeirinhas do Concelho de Reguengos de Monsaraz 

Foi apresentado o Relatório Final da Candidatura em 31/03/2016, o qual aguarda aprovação por parte do 

INALENTEJO. 

Em 1705/2016 foram remetidos os documentos referentes à Revisão de Preços para complemento do Relatório Final. 

- Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Concelho de Reguengos de Monsaraz 

Foi solicitado pela equipa do ALENTEJO 2020 a revisão dos indicadores de acordo com a base de trabalho enviada 

pela Autoridade de Gestão do Programa Operacional. 

Aprovação do PEDU RM em 13 de maio. 

Mais, no âmbito da candidatura foi remetido em 17 de maio, o Ato de Instalação da Câmara Municipal para efeitos de 

elaboração do Contrato a celebrar entre o PO e o Município. 

Em 31 maio foi analisado o Contrato do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano e neste seguimento foi 

apresentada ao executivo uma nota sobre uma das cláusulas constantes do contrato. 
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- Requalificação da Rede em Baixa de S. Marcos do Campo – Rede de Abastecimento de Água 

Foram remetidos ao POVT, em 4/05/2016, elementos/esclarecimentos sobre a operação. 

- Requalificação Paisagística em Campinho 

Na sequência da visita efetuada ao local da obra pelos técnicos da CIMAC, foi rececionado o Relatório Final em 

11/04/2013 tendo sido identificados trabalhos não realizados ou não realizados conforme faturados, sendo efetuada a 

reanálise da despesa apresentada no auto de medição n.º 3, sendo considerada a despesa elegível de 119.146,85 €. 

Após análise do referido relatório, em 18/04/2016 o município apresentou pronúncia, pedindo a reanálise da despesa. 

Em 9/05/2016 a CIMAC informou da reanálise da despesa, sendo considerado elegível o valor de 119.517,85 € e 

submetida a proposta de pagamento de saldo final, que de acordo com o valor FEDER já pago, resulta o montante de 

16.396,28 € de FEDER a recuperar. 

- Requalificação Paisagística de Largos e Praças do Concelho de Reguengos de Monsaraz – S. Marcos do 

Campo 

Na sequência da visita efetuada ao local da obra pelos técnicos da CIMAC, foi rececionado o Relatório Final em 

11/04/2013 do qual constam a não elegibilidade de algumas despesas faturadas no auto de medição n.º 2, sendo 

considerada a despesa elegível de 150.243,38 €. 

Após análise do referido relatório, em 18/04/2016 o município apresentou pronúncia, pedindo a reanálise da despesa. 

Em 22/04/2016 a CIMAC informou da reanálise da despesa, sendo considerado elegível o valor de 150.689,47 € e 

submetida a proposta de pagamento de saldo final no valor de 2.486,02 €. 

- Modernização da Rede de Abastecimento / Saneamento em Baixa do Concelho de Reguengos de 

Monsaraz 

Em 5/04/2016 foi rececionado o relatório técnico – verificação física e o relatório de ação e acompanhamento 

administrativo e financeiro dos quais constava a seguinte recomendação: 

- Recomenda-se que o beneficiário proceda à inventariação dos equipamentos afetos à operação. 

Em 7/04/2016 foram enviados os comprovativos do cumprimento das recomendações. 

Em 2/05/2016 foi rececionado ofício do POSEUR informando que a operação se encontra encerrada não resultando 

situações anómalas/irregulares que conduzam à formulação de recomendações. 

Na sequência da análise do relatório final da operação foi solicitado em 18/05/2016 pelo POVT diversos elementos 

para a conclusão e encerramento da mesma. 

Em 31/05/2016 foram enviados os elementos solicitados. 

- TEIAS – Rede Cultural do Alentejo 

Foram remetidos no decorrer do mês de abril e maio, para a Câmara Municipal de Évora enquanto líder da operação, 

documentos necessários para a análise e validação da despesa apresentada nos pedidos de pagamento. 

- Rede Cultural – Rede Terras de Sol 

No âmbito desta operação foram enviados, em 6 maio, elementos para complemento do Relatório Final. 
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- Plano de Comunicação e Marketing 

A 3 de maio foram enviados documentos para complemento do Relatório Final. 

- Beneficiações e Arranjos no Jardim Público de Reguengos de Monsaraz 

Foram enviados documentos para complemento do Relatório Final, em 06/05/2016 e em 31/05/2016. 

3.2 Pedidos de pagamentos 

Neste período não houve qualquer desenvolvimento sobre este ponto do presente relatório. 

3.3 Reprogramações 

Não foi efetuada qualquer reprogramação neste período, uma vez que todas as candidaturas se encontram em fase de 

encerramento. 

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 setembro e outubro de 

2015: 

- Arruamentos, Passeios e Largos de Campinho; 

- Arruamentos, Passeios e Largos de Reguengos; 

- Expansão do Perímetro da Zona Industrial-1ª Fase; 

- Centro Náutico de Monsaraz; 

- Rede de Abastecimento de águas de Reguengos; 

- Iluminação Turística de Monsaraz; 

- Ancoradouro de Monsaraz; 

- Beneficiação e Reparação das Redes Elétricas do Concelho; 

- Cemitério de Reguengos; 



 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

Assembleia Municipal 

ATA N.º 3     —      30 de junho de 2016   Página 61 de 133 

- Centro Logístico Municipal-1ª Fase; 

- Cemitério de S. Marcos do Campo; 

- Caminho da Ribeira da Pega; 

- Centro Náutico - Requalificação do Cais e Ancoradouro; 

- Hortas Comunitárias em Reguengos de Monsaraz; 

- Construção de Fossa Biológica em Cheles (St.º António do Baldio); 

- Obra Imóvel Rua N.ª S.ª do Rosário 11,13 – S. Marcos do Campo; 

- Posto de Recloragem (cartuxa). 

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 

 

6. Diversos 

De destacar outras tarefas realizadas por esta subunidade orgânica no período que respeita este relatório: 

- Participação na reunião sobre uma eventual candidatura Intermunicipal a apresentar ao ALENTEJO 2020 

relacionada com o domínio de Combate ao Abandono Escolar, realizada no dia 23 de maio, na CIMAC; 

- Participação na reunião realizada dia 5 de maio na CIMAC, em Évora, sobre Rede GADES 2020 – Alentejo 

Central; 

- Envio para os superiores hierárquicos sobre o ponto de situação de candidaturas específicas informando quanto à 

validação de despesa, relatórios de verificação física e encerramento das operações; 

- Apoio técnico ao desenvolvimento e acompanhamento de candidaturas de entidades pertencentes ao Concelho de 

Reguengos de Monsaraz, no âmbito do 

INALENTEJO. 

7. Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento 

Adicionalmente, a subunidade orgânica AOP desenvolvem-se as atividades inerentes ao Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento (GAD) e neste âmbito foram realizadas as seguintes ações: 

- Em termos de atendimento presencial, o GAD acolheu potenciais empresários que pretendem informações sobre 
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apoios financeiros para os projetos de investimentos que querem realizar no concelho; 

- Foi remetido email com documentação e mais informações de enquadramento e possibilidades e condições de 

financiamento de projetos que os potenciais empresários pretende implementar no Concelho; 

- Envio de informação aos empresários, disponíveis na base de dados do GAD sobre: 

> Sessão pública de lançamento do projeto Empreender + | 7 abril | 14h30m | NERPOR Portalegre; 

> Formação-Ação no âmbito da AIP; 

> Formação-Ação destinadas às micro e pequenas empresas; 

> Sessão pública de lançamento do projeto “Inovação é para todos” – Projeto INOVAR organizado pelo NERE | 

NERBE e NERPOR | 13 abril | 14h30m; 

>”Oportunidades de Negócio na Colômbia” | Auditório Municipal de Vendas Novas | 19 abril | 10 h 

> “Pistácio-Cultura com interesse para a região” | Auditório da Biblioteca Municipal de Reguengos de 

Monsaraz | 4 maio | 17h; 

> Sessão “ Inovar na Gestão de Negócios” | 27 abril | NERE; 

> Candidatura ao Programa “MOVE – Formação-Ação | 13 maio | 10h | NERE 

> II Concurso de Doçaria Tradicional em Mourão | 21 maio; 

> Sessões/eventos | NERE | 16 a 21 maio; 

> Projeto MOVE PME | Aliende | 25 maio | 14 h; 

> Expositores na Feira de São João 2016. 

DET | Desenvolvimento Económico e Turismo 

Visitas Guiadas 

 

N.º de atendimentos no Posto de Turismo de Reguengos de Monsaraz 

 

N.º de atendimentos no Posto de Turismo de Monsaraz 
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Nº de visitas mensais por monumento e posto de Turismo 

 

Comparativo 2013 a 2016 

 

Ciclo de Exposições Monsaraz Museu Aberto 
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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 2016. 

1. abril: 

1.1_Entradas – 15 

1.2_Processos – 04 

1.2.1_Obras – 02 

1.2.2_ Autorização de Utilização/Alteração – 02 

1.3_N.º de Guias de Receita emitidas – 13 

1.3.1_Concessão de Licença/Autorização de Utilização - €190,10 

1.3.2_Licença de Obras - €340,78 

1.3.3_Caução de Loteamento - €2059,04 

2. maio: 

2.1_Entradas – 22 

2.2_Processos – 11 

2.2.1_Obras – 08 

2.2.2_Pedido de Informação Prévia – 01 

2.2.3_Autorização de Utilização/Alteração – 02 

2.3_N.º de Guias de Receita emitidas – 21 

2.3.1_Concessão de Licença/Autorização de Utilização - €119,90 

2.3.2_Licença de Obras - €1534,08 

2.3.3_Caução de Loteamento - €4770,49 

Ainda, sucintamente, no período de referência, relativamente ao Serviço de Urbanismo e Ordenamento do Território, 

foram emitidas 92 Informações Técnicas. 

AGSB | Águas e Saneamento Básico 

Atividades relativas a março, abril e maio de 2016. 

A equipa de Abastecimento teve como tipologia e número as seguintes ocorrências: 

Ocorrências (abastecimento) em 2016 
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A equipa de Saneamento teve como tipologia e número as seguintes ocorrências: 

Ocorrências (saneamento) em 2016 

 

Construção de duas estações de cloragem para reforço da rede pública de abastecimento: 

Durante o mês de maio de 2016, iniciaram-se os trabalhos de construção da segunda estação de cloragem na rede 

pública de água do concelho, estando localizadas em Outeiro junto à torre de telecomunicações na Rua da Orada, a 

primeira localiza-se junto ao parque de estacionamento da ER255/Cartuxa. A opção pela introdução de estes dois 

pontos de cloragem estão os resultados das análises efectuadas em 2013/14 e 2015, relativos ao Programa de Controlo 

da Qualidade da Água (PCQA) de Reguengos de Monsaraz e aprovado pela entidade reguladora (ERSAR), e que 
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vinha a demonstrar fracos valores de concentração de Cloro Residual Livre nas condutas de abastecimento da cidade 

de Reguengos de Monsaraz, área a Este e Sueste, e em Telheiro, principalmente nos troços mais afastados dos 

reservatórios. Os dados das análises vinham a demonstrar vários valores de concentração de 0,1 ou menor que 0,1 

mg.Cl/l, o que colocava e coloca em risco o aparecimento de não conformidades ao nível da qualidade biológica da 

água. 

Projeto e fotos da construção da estação de cloragem de Outeiro 

 

Projeto da Requalificação da Rede de Abastecimento da Rua 1º de Maio: 

No âmbito do desenvolvimento do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Sustentável de Reguengos de 

Monsaraz (PEDU) com o projeto “Melhoria da Mobilidade Urbana e Segurança Rodoviária no Concelho de 

Reguengos de Monsaraz: Requalificação e Modernização das Vias pedonais na Cidade de Reguengos de Monsaraz” 

que se enquadra no Eixo Estratégico da “promoção de estratégias de baixo teor de carbono para todos os tipos de 

território, nomeadamente as zonas urbanas.”, o Município de Reguengos de Monsaraz iniciou os trabalhos de 

execução de projetos, medições e orçamentos para várias requalificações de redes de abastecimento, entre elas a Rua 1º 

de Maio, com hipótese de incluir a Rua de Évora. 

Projeto da Requalificação da Rede de Abastecimento da Rua 1º de Maio 
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Substituição de válvulas e tubo de descarga do Reservatório de Monsaraz: 

Devido aos anos de utilização e materiais utilizados, passados mais de 30 anos houve a necessidade de se substituírem 

os seguintes materiais dentro da casa de comando do Reservatório de Monsaraz: 

1. Válvula de distribuição/descarga de fundo DN50; 

2. Substituição de tubagem DN80/50 e de válvula de seccionamento DN80; 

3. Substituição de troço de tubo e de válvula de seccionamento DN50. 

Os equipamentos referidos estavam inoperacionais, por elevada degradação, assim como as juntas de Ferro Fundido 

que, tal como toda a estrutura antiga dos poços de cebolinhos e Sesmeirinhos, se deteriorava ao simples toque em 

“lascas”. Existia também a necessidade de substituir as curvas e juntas que iam desde o nível do chão da casa das 

bombas do Reservatório de Monsaraz, onde se realiza a distribuição para toda a Vila. Devido à complexidade destes 

trabalhos os mesmos foram realizados entre as 23:00 – 5.00, de modo a não existirem quebras no abastecimento a 

Monsaraz nos períodos de maior utilização. 

Imagens durante e após os trabalhos. 

 

Trabalhos de desobstrução de coletores de esgotos: 

O Município de Reguengos de Monsaraz tem desenvolvido os normais trabalhos de desobstrução de coletores de 

esgotos domésticos do concelho e Reguengos de Monsaraz. Atualmente esta entidade gestora gere 100,7 km de rede de 

esgotos domésticos e 6266 ramais (dados ERSAR, 2015) para além da limpeza de 44 fossas individuais que não estão 

ligadas à rede de esgotos domésticos. Os maiores números de ocorrências dão-se em Reguengos de Monsaraz, 

Perolivas, São Pedro do Corval, Santo António do Baldio e Campinho tendo o município, no 1º semestre de 2016, 

recorrido a prestadores de serviços especializados num valor de 12.739,92€, pelo que solicitou um estudo por parte da 

CIMAC e GESAMB no sentido deste serviço ser efetuado por a última por valores muito mais adequados, devido à 

escala, para os doze municípios com participação na GESAMB. 

Trabalhos de desobstrução de coletores (Escola Básica N.º1) 
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AMB | Higiene e Ambiente 

No âmbito dos serviços de higiene e ambiente continuámos a substituição dos contentores de deposição de resíduos 

urbanos bem como à fixação de fixadores. 

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 à 

realização das Festas de St. António 2016. 

Limpeza do parque de feiras e exposições 

 



 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

Assembleia Municipal 

ATA N.º 3     —      30 de junho de 2016   Página 69 de 133 

Procedemos à substituição de papeleiras no parque de feiras e exposições. 

Colocação de novas papeleiras 

 

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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Reforçamos a colocação de placas proibitivas pois continuam ainda a existir alguns locais onde ocorrem depósitos 

ilegais de resíduos. 

 

Ainda no âmbito do CLP e das comemorações do Dia Internacional de Monumentos e Sítios realizou-se no dia 16 de 

Abril a caminhada com cerca de 9,5 Km pelo percurso “Escritas de Pedra e Cal” com partida na Praça D. Nuno 

Alvares Pereira em Monsaraz. 

 

Quanto à qualidade da água, estamos a cumprir integralmente o Plano de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) 

2016 devida aprovado pela entidade gestora ERSAR que nos garante a água que fornecemos, pelo que até ao momento 

não se registou qualquer incumprimento a nível dos parâmetros analisados. 

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: 
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o o Parque de Feiras e Exposições 

o o Auditório Municipal; 

 Corte de infestantes com moto roçadora nos diversos espaços da Cidade. 

Planeamento 

Parque da Cidade 

Elaboração da proposta de integração de equipamento infantil, equipamento de manutenção familiar que permite a 

utilização conjunta adulto / criança e mobiliário urbano e coordenação da instalação dos equipamentos em apreço. 

 

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. 

Caminhar, Limpar e Plantar 

Ainda no âmbito do CLP e das comemorações do Dia Internacional de Monumentos e Sítios realizou-se no dia 16 de 

Abril a caminhada com cerca de 9,5 Km pelo percurso “Escritas de Pedra e Cal” com partida na Praça D. Nuno 

Alvares Pereira em Monsaraz. 

 

GTF | Gabinete Técnico Florestal 

Coordenação da participação do Município de Reguengos de Monsaraz nos projetos de percursos 
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pedestres, nomeadamente: 

- Reconhecimento e validação de cerca dos 110Km que integram a Grande Rota do Montado no Concelho de 

Reguengos de Monsaraz; 

- Plano estratégico para o desenvolvimento do Touring Cultural e Paisagístico; - Rede de Percursos em Natureza 

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 3 pedidos de aferição de dominialidade, na União das Freguesias de Campo e 

Campinho. 

Plano Operacional Municipal 

Elaboração da Cartografia de Apoio à Decisão para 2016. 

CED | Cultura, Educação e Desporto 

EDC | Educação 

Componente de Apoio à Família 

 

Nestes dois meses, foram desenvolvidas inúmeras iniciativas nas Atividades de Animação e Apoio à Família como a 

participação na Feira do Livro, com um livro Grande elaborado com as histórias contadas pelos avós e pais das 

crianças inscritas. 

Elaboraram também uma prenda para o dia da mãe. Desta vez, a escolha recaiu sobre uma caneca, elaborada com a 

técnica do verniz, e um postal sobre o referido dia comemorativo. 

Para além destas actividades, continuámos a desenvolver as actividades como contar histórias, jogos de mesa e chão e 

brincadeiras diversas. 

No mês de maio também começaram os ensaios das marchas para a participação das crianças nas marchas de Santo 

António. 
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Transportes escolares 

Abril 

Escola EB nº 1 de Reguengos de Monsaraz 

Vinhetas –119 alunos 

Total: 4.901,65 € 

Comparticipação dos alunos: 0 € - Totalidade dos alunos comparticipados a 100% pela ação social escolar 

Escola Secundaria Conde de Monsaraz 

Vinhetas – 50 alunos 

Total: 2.523,20 € 

Comparticipação dos alunos: 551,57 € os alunos comparticipados a 50% pela ação social escolar 

Total da fatura: 7.424,85 € 

Maio 

Escola EB nº 1 de Reguengos de Monsaraz 

Vinhetas –124 alunos 

Total: 5.292,15 € 

Comparticipação dos alunos: 0 € - Totalidade dos alunos comparticipados a 100% pela ação social escolar 

Escola Secundaria Conde de Monsaraz 

Vinhetas – 52 alunos 

Total: 2.454,05 € 

Comparticipação dos alunos: 560,97 € os alunos comparticipados a 50% pela ação social escolar 

Total da fatura: 7.746,20 € 

Refeitórios escolares 

Mês: março 

Dias de Funcionamento: 20 

 

Total da fatura: 11.032,73 € 

Transferência de competências para os municípios 

Transferências efetuadas em abril 2016 

Acordo de Cooperação 
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Valor Total de Transferências: 5.112,62 € 

Diversos 

Feira do Livro 

Ao longo da semana de 23 de abril a 1 de maio, 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 do préescolar, dos alunos do1ºciclo de ensino e das crianças 

da Páscoa Ativa, tertúlias, apresentação e lançamento de livros, cinema, contador de estórias, dança, show cooking e 

workshop de provas de vinho. 

Trabalho elaborados pelos alunos do pré-escolar e 1º ciclo 

 

Conselho Municipal de Educação 

No dia 12 de maio foi realizada a primeira reunião do CME, onde foram abordados assuntos como: Aprovação da 

Carta Educativa e a eleição do representante da Comissão de Acompanhamento de Contrato de Execução. 

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 
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 Exposição pintura “Alentejo e Expressões” de Costa Araújo, de 05 de março a 1 maio. 

 Exposição de pintura “No Silencio dos Olhares” de Armindo Oliveira Verdasca, de 07 de maio a 03 julho. 

Auditório Municipal 

Cinema 

 
 

20ª Feira do Livro de Reguengos de Monsaraz 

A Feira do Livro de Reguengos de Monsaraz decorreu entre os dias 23 de abril e 1 de maio no Pavilhão Multiusos do 

Parque de Feiras e Exposições. A Feira do Livro é organizada pelo Município de Reguengos de Monsaraz e esteve 

aberta ao público nos fins de semana e feriado entre as 10h e as 23h e durante a semana das 14h às 22h. 

O programa apresentou um show cooking com Luís Leitão (Restaurante A Moira) e foi contado o conto "A Noite 

Luminosa". A cerimónia de abertura da Feira do Livro decorreu com a atuação de Angie del Riego, que interpretou 

"Cante Bohemio de los Mundos", e a inauguração da exposição de pintura desta artista, intitulada "Mundos y 

Culturas Viajeras". À noite, realizou-se um espetáculo musical com Luís Caeiro, acompanhado à viola por António 

Caeiro e à guitarra por António Barros. 

No segundo dia, foi lançado o livro "O Ensino Primário no Concelho de Reguengos de Monsaraz", de Ilídio Tavares, 

que é a quinta publicação da coleção "A Nossa História", editada pela Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz. 

No dia 25 de abril o programa integrou um workshop de provas de vinhos da Ervideira e a Hora do Conto com "A 

Fada Palavrinha e o Gigante das Bibliotecas". Realizou-se um concerto pela Banda da Sociedade Filarmónica 

Corvalense e à noite subiu ao palco os contadores de estórias Jorge Serafim e Margarida Junça. 

Durante os dias 26 a 28 de abril, decorreu a iniciativa Seniores a Ler, e os ateliers de Origamis dinamizados pelo 

Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, e atuaram os alunos 

do Conservatório Regional do Alto Alentejo. As noites foram preenchidas com espetáculos musicais do Grupo 

Académico Seistetos, do Coro Paroquial de Reguengos e da classe de guitarras de Hugo Sofio. 

Na sexta-feira, , decorreu a dramatização de "O Rapaz de Bronze", pelos alunos do 5º C da Escola Básica nº1 de 

Reguengos de Monsaraz, e realizou-se o debate "A Corrupção", a cargo dos alunos do 5º A e B da mesma escola. 

Atuou os alunos do Conservatório Regional do Alto Alentejo e foram exibidas várias curtas-metragens integradas no 

festival de cinema ambulante "Le Plein de Super". 

No último fim-de-semana da Feira do Livro, subiu ao palco os alunos do Conservatório Regional do Alto Alentejo, foi 

apresentado o livro "Alentejo Adentro", de Aldina Cortes Gaspar, e foi interpretado um excerto do bailado "O Lago 
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dos Cisnes", pela Academia de Dança e Artes Performativas da Sociedade Artística Reguenguense e pela Banda 

Juvenil da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense. A fechar, no dia 1 de maio atuou o Grupo Amigos do 

Guadiana. 

Comemorações do 42º aniversario do 25 de Abril 

Reguengos de Monsaraz comemorou o 42º aniversário do 25 de Abril com música e desporto. No dia 23 de abril, no 

Pavilhão Arquiteto Rosado Correia, realizou-se o XI Torneio de Minibasquete Cidade de Reguengos, com as equipas 

ASC/BVRM/Terras del Rei, André Resende, Atlético Clube de Montemor-o-Novo, B. Moinho Juventude, Montijo 

Basket, Beja Basket Clube, Juventude, E. Santo André, Clube de Basket de Albufeira, Núcleo de Basquetebol de 

Queluz, Clube Basket Quarteira Tubarões e Portimonense. 

No Pavilhão Álamo do Parque de Feiras e Exposições, decorreu o espetáculo "Abril a Cantar", com Manuel Sérgio, 

Sara Sérgio, José Manuel Farinha, Jaime Peixeiro e o grupo Dialecto, que vai promover o seu primeiro disco de 

originais, intitulado "Aromas". 

No dia 25 de abril, realizou-se a Cerimónia do Içar das Bandeiras nos Paços do Concelho, com interpretação dos hinos 

do Município, de Portugal e da União Europeia pela Banda da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense, que 

depois fez uma arruada pelas principais ruas da cidade. A 41ª Estafeta dos Cravos partiu da Praça Dr. Manuel Fialho 

Recto, em S. Pedro do Corval, com passagem às 10h45 na Praça da Liberdade, em Reguengos de Monsaraz. 

Também decorreu a Cerimónia do Dia do Combatente e do 98º Aniversário da Batalha de La Lys, com romagem ao 

Largo dos Combatentes para homenagem aos soldados mortos na Grande Guerra e na Guerra Colonial. Realizou-se 

no Salão Nobre dos Paços do Concelho a Sessão Solene da Assembleia Municipal Comemorativa do 42º Aniversário 

do 25 de Abril. 

22ª Festa Ibérica da Olaria e do Barro 

A 22ª edição da Festa Ibérica da Olaria e do Barro vai decorreu entre os dias 19 e 22 de maio em Salvatierra de los 

Barros, na Extremadura espanhola, com a participação de 13 olarias do Centro Oleiro de S. Pedro do Corval. Este 

certame organizado pelo Município de Reguengos de Monsaraz, Ayuntamiento de Salvatierra de los Barros e Junta 

de Freguesia de Corval une os dois maiores centros oleiros da Península Ibérica, nomeadamente S. Pedro do Corval, 

no concelho de Reguengos de Monsaraz, e Salvatierra de los Barros. 

Para além das olarias de S. Pedro do Corval, participaram nesta edição da Festa Ibérica da Olaria e do Barro mais oito 

olarias portuguesas, nomeadamente de Queluz, Vila Nova de Milfontes, Sintra, Mafra, Caldas da Rainha, Amadora, 

Santa Comba Dão e Ericeira. 

A Festa Ibérica da Olaria e do Barro é um evento transfronteiriço de promoção cultural e turística. Organizada em 

anos alternados em cada município, com esta iniciativa pretende-se valorizar a olaria, chamar a atenção para o seu 

valor artesanal e artístico e apontar estratégias para o seu desenvolvimento económico e profissional. 

O programa da 22ª edição da Festa Ibérica da Olaria e do Barro integrou no sábado, um jogo de futebol entre a equipa 

de juniores do Atlético Sport Clube e uma congénere espanhola. Ouviu-se o Cante Alentejano com a atuação do 

Grupo Coral Os Bel’Aurora de Campinho, e realizou-se um concerto pela Banda da Sociedade Filarmónica 
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Corvalense. 

A Festa Ibérica da Olaria e do Barro teve também jornadas técnicas, exposições e oleiros a trabalhar ao vivo. No 21 de 

maio, decorreu a iniciativa “La noche en colorado”, que consiste em visitar algumas das 19 olarias de Salvatierra de 

los Barros, assim como os seus monumentos, terminando com um espetáculo de som e de luz projetada na fachada da 

câmara municipal local. 

Festas de Santo António 

As Festas de Santo António, que decorreram entre os dias 09 e 13 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 II ViniReguengos, onde poderam ser degustadas mais de uma centena de marcas de vinhos portugueses 

e da Extremadura espanhola. 

Na cerimónia ouviu-se o Cante Alentejano com a atuação do Grupo Coral da Casa do Povo de Reguengos de 

Monsaraz. No palco principal contou com a atuação do artista Agir que subiu ao palco para apresentar o novo álbum, 

“Leva-me a Sério”. 

No palco raízes atuou a banda Red Sox, que interpretou versões dos grandes clássicos do rock e do pop nacional e 

internacional. 

O programa das Festas de Santo António integrou a 11ª Corrida em Família, com partida na Praça da Liberdade e no 

palco principal contou com a atuação do artista Marco Paulo que comemora este ano 50 anos de carreira. No palco 

raízes, o Dj Mikas misturou grandes sucessos musicais durante a madrugada O programa do evento integrou a 

tradicional corrida de toiros na Praça de Toiros José Mestre Batista, com os cavaleiros João Moura Jr., João Ribeiro 

Telles Jr. e Salgueiro da Costa. Os toiros da Ganadaria Grave foram pegados pelos forcados de Monsaraz e de 

Montemor-o-Novo. No palco principal contou com a atuação da cantora brasileira Adriana Lua e o palco raízes atuou 

a Dj Joana e Luis Sequeira que animaram a madrugada. 

Realizou-se pelas ruas da cidade o desfile das fanfarras dos bombeiros voluntários de Reguengos de Monsaraz, 

Cacilhas, Arraiolos, Vidigueira, Montemor-o-Novo, Seixal, Carcavelos e Estremoz. 

Este ano desfilaram as marchas da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, Núcleo de Reguengos de 

Monsaraz do Sporting Clube de Portugal, Câmara Reguengos Clube, Casa do Benfica em Reguengos de Monsaraz e 

Infantil das Atividades de Animação e Apoio à Família do Jardim de Infância. Atuou a banda Rafa & Beltran, no 

palco principal e ocorreu o tradicional fogo-de-artifício e durante a madrugada a animação foi a dançar com os sets do 

Dj Grouse & Friends. 

No último dia das Festas de Santo António abriu com a Cerimónia do Içar das Bandeiras, no edifício dos Paços do 

Concelho. Concentração na Praça da Liberdade das Imagens dos Padroeiros das Comunidades Cristãs do concelho, 

seguindo-se a Eucaristia. À noite, desfilaram novamente as marchas populares, terminando as festividades com um 

baile com o grupo Sons e Tons. 

No Parque de Feiras e Exposições existiu ao dispor dos visitantes várias tasquinhas e bares. Os bilhetes para as Festas 

de Santo António custavam 4 euros nos dias 9, 10 e 11 de junho. Pode também ser adquirida a pulseira jovem (até aos 
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29 anos), que pelo valor de 4 euros deu acesso a todos os espetáculos, assim como o bilhete único, que custou 5 euros. 

Os munícipes com Cartão Social tiveram entrada grátis, bem como os portadores de deficiência. 

II ViniReguengos 

Durante as Festas de Santo António, o Pavilhão Álamo do Parque de Feiras e Exposições recebeu a II ViniReguengos. 

Nesta feira de vinhos poderam ser apreciadas mais de uma centena de referências de vinhos de cerca de 30 produtores. 

A II ViniReguengos decorreu de 9 a 12 de junho e pode ser visitada entre as 17h e a meia-noite. O programa propôs 

no dia 9 de junho, um cocktail vínico. No dia seguinte, realizou-se o showcooking “A fusão da cozinha alentejana com 

os vinhos”, com a chef Maria Lopes. No sábado, decorreu o showcooking “Matérias-primas tradicionais e novas 

tecnologias da cozinha”, com o chef Vítor Costa, e no domingo, realizou-se o showcooking “Lagostim de água doce”, 

com a chef Maria Lopes. 

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 

- 16 de abril 

- 21 de maio 

Monsaraz 

- 07 de maio 

- 04 de junho 

DES | Desporto 

Atividades desportivas Realizadas e apoiadas pelo Município entre 15 de abril e 15 de junho de 2016 
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Caminha “Desporto, um património comum” 

Esta atividade foi realizada no dia 16 de abril, integrada no projeto Dia Internacional Monumentos e Sítios 2016 e 

contou com a participação de cerca 120 pessoas de ambos os sexos. O passeio da caminhada foi na Freguesia de 

Monsaraz com e percurso “ Escritas de Pedra e Cal”. 

Rali TT Reguengos de Monsaraz “Capital dos Vinhos de Portugal” 

Com o apoio do Município de Reguengos de Monsaraz,e organizado pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística 

Reguenguense, disputou-se nos dias 30 abril e 1 de maio o Rali TT Reguengos de Monsaraz “ Capital Vinhos 

Portugal”, 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 

selectivo com cerca de 300 kms, desenrolou-se pelos trilhos e caminhos rurais do concelho de Reguengos e concelhos 

limítrofes de Mourão, Évora, Redondo e Alandroal. 

Troféu BTT Évora 

Realizou-se no dia 22 maio com organização da seção BTT da Casa de Cultura de Corval e o apoio de Município de 

Reguengos de Monsaraz, a 4º Prova do respectivo troféu com a participação de cerca de 60 atletas não federados e 50 

federados. 

XI 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 primeira edição deste torneio no dia 23 de abril. Trouxe até à nossa Cidade, 15 clubes, 32 

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 

Évora Granfondo Challenge 

Com organização do Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais e o apoio do Município de Reguengos de 

Monsaraz, passou pelas estradas do nosso concelho, no dia 24 abril a respectiva prova, estando nela cerca de 800 

participantes. 

41ª 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 41ª edição desta tradicional estafeta que contou com a participação de cerca de 85 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. 

Light Run em Família 

Com organização da Comissão de Proteção de crianças e jovens de Reguengos de Monsaraz e o apoio do Municípios 
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de Reguengos de Monsaraz, realizou-se no dia 14 maio uma corrida/caminhada Light Run em Família pelas ruas da 

cidade e tendo como o objectivo a ajuda Ao Cantinho de Amamentação da Unidade de Cuidados na Comunidade do 

Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz, foi a segunda vez que se realizou uma corrida deste género e teve um 

sucesso enorme com a participação de cerca de 800 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 22 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. 

VII Maratona BTT Piranhas do Alqueva Evonutrition 

Realizou-se no dia 5 de Junho a VII Maratona de BTT piranhas do Alqueva Monsaraz, com organização do clube 

“Piranhas do Alqueva” e o apoio do Município de Reguengos de Monsaraz. Este evento teve um grande impacto a 

nível local devido a ter sido uma prova com 600 atletas de todos os locais do País. Este evento além dos muitos 

participantes, teve também muita participação de público, familiares, que ficaram instalados nas unidades hoteleiras 

do nosso concelho. 

11ª Mega Aventura da Escola Secundária Conde de Monsaraz 

Com o apoio do Município de Reguengos de Monsaraz esta atividade realizou-se no dia 7 de junho 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 Monsaraz, junto às margens do Alqueva, os jovens 

praticaram rappel, canoagem, escalada, caminhada e orientação pedestre. 

XIª Corrida em Família- Crédito 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 600 pessoas de todas as idades, percorreram a andar ou a correr 

um percurso de 4 kms. 

Instalações Desportivas 

Piscinas Municipais Victor Martelo 

Desde 1 de abril até 31 de maio de 2016 
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Cedências / entradas gratuitas 

 

Pavilhão Gimnodesportivo 

 

Campos de Ténis 

 

Polidesportivo 

 

Atividade Física Seniores a Mexer 
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Seniores a Mexer - Grupos de IPSS 

 

ACS | Ação Social 

Gabinete de Inserção Profissional 

Abril 

 

Maio 

 

 

Durante os meses de Abril e Maio de 2016 foram efetuados pelo Gabinete de Inserção Profissional (GIP) cerca de 381 

atendimentos, destacando-se os indivíduos provenientes da freguesia de Reguengos: cerca de 225 utentes. 

Foram também efetuados, no período em análise, cerca de 41 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 5 ofertas de emprego no mesmo período, 16 apresentações de desempregados a ofertas de emprego, 

e efetuadas 3 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 175 utentes. 

O GIP esteve em contacto, no período em análise, com aproximadamente 8 empresas, exclusivamente do Concelho de 

Reguengos de Monsaraz para esclarecimentos / consultadoria na área do Emprego. 

De registar também a presença no dia do Empregador, iniciativa do Instituto de Emprego e Formação Profissional 

que decorreu a 13 de Abril de 2016, em representação do Município. 

Ação Social 

Realizaram-se 19 atendimentos de ação social (encaminhamentos para Rendimento Social de Inserção, Contrato 

Emprego Inserção +, Cantina Social e outros Serviços da Comunidade). Foram efectuadas 4 visitas domiciliárias. 
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Psicologia 

Atendimento à comunidade 

 

Centro de Saúde 

 

Dinamização de atividades de estimulação cognitiva com cada um dos 14 grupos, uma vez por mês: 

 

Workshop “Prevenção do Abuso Sexual” 

Decorreu no dia 3 de junho de 2016, o Workshop “Prevenção do Abuso Sexual, organizado pelo Serviço de Psicologia 

do Município de Reguengos de Monsaraz e dinamizado por Rute Agulhas e Telma Grazina, onde foi apresentado o 

jogo de prevenção primária do abuso sexual “Vamos Prevenir! As aventuras do Búzio e da Coral”. Contou com 39 

participantes - na maioria técnicos com intervenção social no concelho - e foi realizado no Auditório da Biblioteca 

Municipal. O evento teve a cobertura da SIC – Grande Reportagem. 
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Rendimento Social de Inserção 

O Município de Reguengos de Monsaraz participou em 4 reuniões do Núcleo Local de Inserção, promovidas pela 

Segurança Social, onde foram assinados ou revistos os Acordos de Inserção, com beneficiários de Rendimento Social 

de Inserção do concelho. 

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 45 atendimentos, foi aberto um novo processo e foram atribuídos bens necessários a 26 

famílias inscritas na Loja Social. Entre abril e a presente data foram rececionados 32 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 14 de abril de 2016 até à presente data realizou 5 reuniões 

ordinárias de modalidade restrita, 2 reuniões plenárias de modalidade alargada, 1 visita domiciliária a uma das 

famílias acompanhadas por esta CPCJ e 3 reuniões de trabalho com vários parceiros desta Comissão, para organizar as 

atividades previstas no Plano de Atividades para o ano de 2016. 

Durante o mesmo período foram efetuados 31 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 CPCJ de Reguengos de Monsaraz, participa, enquanto entidade parceira no Projeto “Criar Futuro E6G”, do 

Programa Escolhas. Por este motivo, a CPCJRM tem estado presente nas reuniões de consórcio do projeto, bem como 

na primeira reunião de acompanhamento e avaliação do projeto que decorreu no dia 30 de maio de 2016. 

Durante o mês de abril de 2016, decorreram várias atividades no âmbito do Mês da Prevenção dos Maus-tratos 

Infantis, nomeadamente dirigidas aos pais, encarregados de educação e alunos do Agrupamento de Escolas de 

Reguengos de Monsaraz, bem como para a comunidade Reguenguense. Desta forma, foram distribuídos alguns 
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folhetos/panfletos e cartazes de sensibilização para a problemática dos maus-tratos, e foram colocados laços azuis no 

edifício da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz. A Campanha do Laço Azul (Blue 

Ribbon) nasceu em 1989, nos Estados Unidos, quando Bonnie Finney, uma avó, preocupada com os maus-tratos 

sofridos pelos seus netos, atou uma fita azul à antena do seu carro para alertar e levar a comunidade a questionar-se 

sobre este problema da sociedade atual, muitas vezes camuflado no seio familiar. A cor azul foi escolhida como 

constante lembrança dos corpos espancados e nódoas negras resultantes das agressões. Foi ainda divulgado um 

pequeno PowerPoint no ecrã eletrónico da Praça da Liberdade, com sugestões que visam fortalecer as relações 

familiares e despertar consciências para os maus tratos infantis. 

também realizado um workshop sobre competências parentais, denominado “Quem sai aos seus…”, cujos 

participantes foram os pais e os encarregados de educação dos alunos de pré-escolar e 1.º ciclo do Agrupamento de 

Escolas de Reguengos de Monsaraz, bem como, os pais e encarregados de educação das crianças do Jardim-de-Infância 

da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz. Esta atividade foi dinamizada por uma psicóloga e duas 

terapeutas. 

No dia 5 de maio de 2016, a CPCJRM, em parceria com o Instituto de Segurança Social e a Guarda Nacional 

Republicana, realizou, pela segunda vez, uma sessão de sensibilização sobre a importância da frequência escolar, para 

beneficiários de Rendimento Social de Inserção, com filhos em idade escolar. Esta sessão contou com alguns pais e 

encarregados de educação dos alunos do Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, maioritariamente de 

etnia cigana. A primeira sessão foi realizada no dia 7 de abril do presente ano. 

No âmbito das Comemorações do Dia Internacional da Família, a CPCJ de Reguengos de Monsaraz organizou pelo 

segundo ano, a corrida/caminhada, denominada “Light Run em Família”, no dia 14 de maio, onde participaram cerca 

de 700 pessoas. Foi também desenvolvida uma atividade com os alunos do pré-escolar do Agrupamento de Escolas de 

Reguengos de Monsaraz, denominada “A Infância não se repete”, que consistiu na construção de um mural, onde 

cada criança colaborou nessa construção, disponibilizando uma fotografia da sua família, sendo posteriormente 

colocada num placard no seu estabelecimento de ensino. Foi ainda dinamizado pelos colaboradores da Biblioteca 

Municipal de Reguengos de Monsaraz um conto infantil, acerca da temática dos afetos e da família, dirigido a todos 

os alunos de pré-escolar do Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz e aos alunos do Jardim-de-Infância 

da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz. 

 



 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

Assembleia Municipal 

ATA N.º 3     —      30 de junho de 2016   Página 86 de 133 

No dia 3 de junho de 2016, a CPCJ de Reguengos de Monsaraz colaborou com o Agrupamento de Escolas deste 

concelho, na organização da atividade “Divertidamente”, que teve como público-alvo os alunos do Pré-escolar do 

Agrupamento. Esta atividade consistiu em ateliers com atividades variadas, dinamizados pelas várias entidades com 

competência em matéria de infância e juventude do concelho, dando possibilidade aos alunos de experimentarem 

sensações, realizarem jogos didáticos e lúdicos e divertirem-se numa manhã animada, no Parque da Cidade de 

Reguengos de Monsaraz. 

DECO 

A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz assinou no dia 26 de fevereiro de 2013 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 22 atendimentos jurídicos pelos técnicos da DECO. 

Ações de Sensibilização “O Essencial Sobre a Economia Pessoal” 

No âmbito do protocolo estabelecido com a DECO, o Município de Reguengos de Monsaraz em conjunto com outras 

entidades com intervenção social no concelho, desenvolveu no passado dia 14 de abril, 3 ações de sensibilização, 

denominadas “O essencial sobre a economia pessoal”, dirigidas a públicos específicos. 

As ações que abrangeram cerca de 60 pessoas, foram dinamizadas por Helena Guerra e Isabel Curvo da DECO – 

Delegação Regional de Évora, abordando aspetos relevantes sobre a economia pessoal, tais como: o reforço da 

importância da elaboração eficaz do orçamento; a identificação de estratégias e atitudes para uma gestão eficaz dos 

consumos, o recurso ao crédito de forma ponderada e ajustada e as possibilidades de negociação dos mesmos. 

 

Cartão Social do Munícipe 

Durante o período de abril de 2016 até à presente data, foram apresentadas 18 candidaturas para atribuição/renovação 

do Cartão Social do Munícipe, dando origem à atribuição de 7 cartões e renovação de 11 cartões. 
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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 Serviço de Ação Social do Município de Reguengos de Monsaraz realizou 4 atendimentos a jovens do concelho, no 

sentido de apresentarem as suas candidaturas, prestarem esclarecimentos à entidade financiadora do projeto, ou, 

simplesmente obter esclarecimentos acerca do programa. 

Programa Escolhas 6ª geração – projeto “criar futuro E6G” 

O Programa Escolhas foi criado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 4/2001, de 9 de Janeiro, tendo sido 

sucessivamente renovado desde essa data. 

O Programa tem vindo a ser coordenado e tutelado no âmbito do Alto Comissariado para as migrações, que sucedeu 

ao Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Com efeito, constitui atribuição do Alto Comissariado 

para as Migrações previstas no Decreto-lei n.º 31/2014, 27 de Fevereiro, desenvolver medidas, programas e ações de 

domínio da inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis, 

particularmente dos descendentes de imigrantes e grupos étnicos, tendo em vista, entre outros objetivos, a inclusão 

escolar e a educação, a formação profissional, o reforço da empregabilidade e a dinamização comunitária e cidadania. 

O Projeto Criar Futuro E6G teve início em 1 de março, e tem como objetivo geral “estruturar projetos de vida 

orientadores de percursos escolares, profissionais e cívicos. É dinamizado por um consórcio constituído por cinco 

entidades, nomeadamente o Município de Reguengos de Monsaraz (Entidade Promotora), a ALIENDE (Entidade 

Gestora), o Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de 

Reguengos de Monsaraz e a Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz. 

As atividades têm decorrido diariamente, na sede do Projeto, das quais se destacam: 

1 - Ação de apresentação de projeto no auditório da Biblioteca Municipal, que decorreu no dia 11/03/2016. 
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2 - Atividade “Get Online Week”, de forma a criar habilitações digitais nos utilizadores para a criação de currículos 

online, promover o perfil e a procura de empregabilidade digital e importância da internet segura. Esta atividade foi 

feita durante uma semana em todos os espaços de internet do Concelho. 

 

3 – Campanha de sensibilização “E se fosse eu?”, um desafio, lançado aos estudantes do ensino básico e secundário, a 

nível nacional, no Dia Internacional Contra a Discriminação Racial (21 de Março) realizada junto das crianças e 

jovens no dia 6 de Abril. Tratou-se um exercício de empatia para com quem foge da guerra na Síria e procura proteção 

humanitária. Perceber o que quer dizer deixar tudo para trás, ter de selecionar o que é mais importante e viver só com 

uma mochila numa jornada de perigos e de incertezas. 

 

4 – Atividade de espetáculo musical e convívio para apresentação do projeto, animação com o artista Luís Caeiro e 

com a Dj Miss Shy e mais surpresas com a academia de dança. 
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Após a apresentação do Projeto, as crianças ciganas têm-se frequentado o projeto diariamente, após o horário escolar 

de livre e espontânea vontade, participando nas seguintes atividades: saca-dúvidas, bússola de vida, pais&filhos, todos 

iguais, todos diferentes, intervir e empregar-me empreender. 

5 - Participação no Seminário “Inovar para Crescer”, organizado pelo Programa Escolhas. Este seminário foi o 

primeiro encontro de coordenadores e dinamizadores comunitários dos projetos aprovados para a 6ª Geração do 

Programa Escolhas," tendo decorrido em Leiria. 

 

Após a apresentação do Projeto, as crianças ciganas têm-se frequentado o projeto diariamente, após o horário escolar 

de livre e espontânea vontade, participando nas seguintes atividades: saca-dúvidas, bússola de vida, pais&filhos, todos 

iguais, todos diferentes, intervir e empregar-me empreender. 

5 - Participação no Seminário “Inovar para Crescer”, organizado pelo Programa Escolhas. Este seminário foi o 

primeiro encontro de coordenadores e dinamizadores comunitários dos projetos aprovados para a 6ª Geração do 

Programa Escolhas," tendo decorrido em Leiria. 

6 – Atividade “Um novo olhar”, atividade sugerida pelo Programa Escolhas, documentar fotograficamente as 

situações que melhor caracterizam o quotidiano da comunidade (fragilidades e potencialidades). Atividade 



 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

Assembleia Municipal 

ATA N.º 3     —      30 de junho de 2016   Página 90 de 133 

desenvolvida com o público direto do projeto, sendo que foram selecionadas as 7 melhores fotos (para exposição no 

stand do projeto nas festas de Stº António). 

 

7 – Assembleia de Jovens, realizada dia 25/05/2016 na sede do projeto. Juntou-se um pequeno grupo de Jovens de 

etnia cigana e não cigana, na qual abordou-se os seus contributos para as atividades, seleccionaram as fotos da 

atividade “um novo olhar” (em cima referida) e percebeu-se os interesses, vontade e responsabilidade na criação de 

Associação de Jovens. 

Campanha Associação “Coração Delta” 

A Associação Coração Delta, em parceria do Município de Reguengos de Monsaraz, desenvolveu uma campanha de 

angariação de produtos de higiene para idosos, durante o mês de Abril de 2016, no Intermarché de Reguengos de 

Monsaraz. 

O objetivo da campanha foi sensibilizar os clientes que se deslocaram ao espaço comercial, a contribuírem com alguns 

produtos de higiene, para posteriormente ser oferecido um kit aos idosos do concelho, sinalizados pelas entidades que 

diretamente contactam com este público. 

O Município de Reguengos de Monsaraz conseguiu angariar produtos para construir 40 kits de higiene, perfazendo 

um valor de mais de 800€ doados, sendo que estiveram envolvidos mais de uma dezena de voluntários do concelho de 
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Reguengos de Monsaraz. 

A cerimónia de encerramento deste projeto teve lugar no passado dia 6 de junho, em Campo Maior, onde estiveram 

presentes todas as entidades envolvidas nesta Campanha. 

 

Encontro de Idosos do Concelho de Reguengos de Monsaraz 

O Município de Reguengos de Monsaraz realizou no passado dia 5 de maio, na Casa das Avós, em Motrinos, o 

Encontro de Idosos do Concelho de Reguengos de Monsaraz 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 das Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho, bem como os 

membros da Casa das Avós de Motrinos. 

Para além dos tradicionais ramos de espigas confecionados pelos participantes, fizeram parte do programa a recitação 

do terço Mariano na Igreja de Motrinos, um lanche convívio e a visita à mais recente exposição da Casa das Avós, 

denominada “A Boda na Aldeia”. 

” 
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Ademais, continuou, dando conta que hoje na reunião da Câmara Municipal ficou decidido que o 

Executivo Municipal irá solicitar ao senhor Ministro do Planeamento e das Infraestruturas uma 

audiência para avaliar o ponto de situação em que se encontra o concurso público de “EN 256 

Variante à Ponte do Albardão, incluindo Nova Ponte sobre o Rio Degebe”, lançado pela empresa 

pública Infraestruturas de Portugal, S.A. em 21 de agosto de 2015 e que até à presente data nada se 

sabe relativamente à sua tramitação processual. Ainda, mais referiu, igualmente, que a resolução 

do financiamento da empreitada de “Construção do Destacamento Territorial da Guarda Nacional 

Republicana de Reguengos de Monsaraz” aguarda parecer da senhora Ministra da Administração 

Interna. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------------- 

Apreciação, discussão e aprovação da Ocupação de Espaço Público em Monsaraz –  

Isenção de Taxas 

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 cinco de maio, p.p. atinente à aprovação da isenção de taxas pela ocupação de 

espaço público em Monsaraz; deliberação 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 25 de maio de 2016, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

Ocupação de Espaço Público em Monsaraz 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro deu conta da Proposta n.º 49/GP/2016, 

firmada pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 20 de maio, p.p., atinente a 

ocupação de espaço público em Monsaraz; proposta ora transcrita: --------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA N.º 49/GP/2016 

OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO EM MONSARAZ 

Considerando que, 

- Em 24 de abril de 2008, o senhor Presidente da Câmara Municipal emitiu uma declaração atestando que, há 

mais de 25 anos, o Município de Reguengos de Monsaraz retirou, sem recurso a escritura de expropriação, 

uma parcela de terreno com 24 m2, correspondente ao quintal, do prédio urbano sito no Largo do Castelo, n.º 
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1, em Monsaraz, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 15, da freguesia de Monsaraz e, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Reguengos de Monsaraz sob o n.º 614/19900503, da referida freguesia, 

propriedade da senhora Isaura Caturra Barradas, para integrar no domínio público municipal, e em troca, 

também sem recurso a escritura pública, doou-lhe uma área igual de 24 m2 a desanexar do quintal da Casa da 

Inquisição; 

- Em 05 de fevereiro de 2016, o prédio urbano sito no Largo do Castelo, n.º 1, em Monsaraz, foi adquirido, 

através de Escritura de Compra e Venda, pela sociedade por quotas Espaço das Letras, Lda., pessoa coletiva 

n.º 510 654 428, com sede na Rua da Olaria, n.º 11, em Monsaraz, legalmente representada pelo senhor 

António Carrilho Lopes; 

- A sociedade por quotas Espaço das Letras, Lda. já procedeu à atualização das áreas do prédio, quer na 

Caderneta Predial Urbana, quer no registo predial, passando a constar apenas a área de implantação do prédio 

(40,3 m2), sem a área do quintal (24 m2); 

- O imóvel “Casa da Inquisição” foi candidatado a fundos nacionais e comunitários para efeitos de 

recuperação, e por isto não pode ser objeto de permuta; 

- Da avaliação realizada pelo Técnico Superior responsável pelo Serviço de Urbanismo, Ordenamento do 

Território e Fiscalização, do Município, Arquiteto Miguel Singéis resultou que existe uma zona de espaço 

público com 20m2, contígua à fachada do prédio urbano em apreço, passível de ser utilizada, desde que seja 

respeitada uma distância do expositor à muralha do castelo da Vila de Monsaraz de 2,30m; 

- A sociedade por quotas Espaço das Letras, Lda. é proprietária de um estabelecimento de venda de artesanato 

e produtos regionais, denominado por “Coisas de Monsaraz”, que confina com o prédio urbano em causa; 

- Esta empresa tenciona servir-se do espaço a ceder para exposição dos artigos disponíveis para venda no 

referido estabelecimento, e, pontualmente colocar mesas e cadeiras para provas de vinho, de licores e, de mel, 

facto que permitirá o desenvolvimento económico e a promoção turística da região; 

- O valor total da taxa a cobrar estima-se em 480,00 € (quatrocentos e oitenta euros); 

Somos a propor ao Executivo Municipal: 

a) A concessão de isenção do pagamento da taxa devida por ocupação de espaço público, pelo período de 5 

(anos), renovável por uma vez com igual limite temporal, à sociedade por quotas Espaço das Letras, Lda., 

da zona de espaço público com 20 m2, contígua à fachada do prédio urbano sito na Rua do Castelo, n.º 1, 

em Monsaraz, respeitando uma distância do expositor à muralha do castelo da Vila de Monsaraz de 

2,30m, conforme planta que se anexa e aqui se dá por integralmente reproduzida para todos e devidos 

efeitos legais; 

b) Determinar que em caso de transmissão da propriedade do referido imóvel sito na Rua do Castelo n.º 1, 

em Monsaraz para um dos sócios da empresa Espaço das Letras, Lda. que o mesmo fique detentor do 

direito de ocupação do referido espaço público, nos termos concedidos à sociedade; 

c) Determinar que no fim do prazo de 10 (dez) anos passe a ser cobrada a competente taxa pela ocupação de 
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espaço público, nos termos do Regulamento e Tabela de Taxas, Tarifas e Preços do Município de 

Reguengos de Monsaraz; 

d) Submeter a presente deliberação à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto no n.º 2, do artigo 16.º, do Regime Financeiro das Autarquias Locais e Entidades 

Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013, de 03 de setembro; 

e) Determinar ao Gabinete Jurídico e de Auditoria e à Subunidade Orgânica Taxas e Licenças, ambos do 

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

materiais e financeiros inerentes à cabal e integral execução da deliberação que recair sob a presente 

proposta.” 

Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto o Executivo Municipal deliberou, por 

unanimidade: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 49/GP/2016; --------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, aprovar a concessão de isenção do pagamento da taxa devida por ocupação de espaço público, pelo 

período de 5 (anos), num valor total associado de € 480,00 (quatrocentos e oitenta euros), renovável por uma vez com 

igual limite temporal, pela sociedade por quotas Espaço das Letras, Lda., da zona de espaço público com 20 m2, 

contígua à fachada do prédio urbano sito na Rua do Castelo, n.º 1, em Monsaraz, respeitando uma distância do 

expositor à muralha do castelo da Vila de Monsaraz de 2,30m, para exposição dos artigos disponíveis para venda no 

referido estabelecimento e, pontualmente, colocar mesas e cadeiras para provas de vinho, de licores e de mel;-------------  

c) Determinar que em caso de transmissão da propriedade do referido imóvel sito na Rua do Castelo n.º 1, em 

Monsaraz para um dos sócios da empresa Espaço das Letras, Lda. que o mesmo fique detentor do direito de ocupação 

do referido espaço público, nos termos concedidos à sociedade; -------------------------------------------------------------------  

d) Determinar que no fim do prazo de 10 (dez) anos passe a ser cobrada a competente taxa pela ocupação de espaço 

público, nos termos do Regulamento e Tabela de Taxas, Tarifas e Preços do Município de Reguengos de Monsaraz; ----  

e) Submeter a presente isenção de taxas de ocupação do referido espaço público à aprovação da Assembleia Municipal, 

em ordem ao preceituado no n.º 2 do artigo 16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; ---------------------------------------  

f) Que seja determinado ao Gabinete Jurídico e de Auditoria e à subunidade orgânica Taxas e Licenças a adoção dos 

legais procedimentos e atos administrativos, materiais e financeiros inerentes à cabal e integral execução da presente 

deliberação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- “ 

Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto a Assembleia Municipal 

deliberou, por maioria, com treze votos a favor dos membros Ana Maria Férias Paixão Duarte; 

António Joaquim dos Loios Paulo; Gracinda Rosa Canhão Calisto; Luís Fernando Valadas Viola; 

Joaquim José Ramalhosa Passinhas; Joaquim Virgílio Casco Martelo; Júlio Manuel Cachopas 

Colaço Valido; Marta de Jesus Rosado Santos; João Miguel Rita Mestre; António José Fialho 

Cartaxo; Jorge Miguel Martins Berjano Nunes; Élia de Fátima Janes Quintas e Gabriela Maria 
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Mendes Ramalho Furão e um voto de abstenção do membro Maria Luísa Neves Pires da Cunha, 

aprovar a isenção de taxas pela ocupação de espaço público em Monsaraz à empresa Espaço das 

Letras, Lda, nos exatos termos consignados. -----------------------------------------------------------------------  

Apreciação do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros  

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 cinco de maio, p.p., atinentes à apreciação do Regime Jurídico do Serviço Público de 

Transporte de Passageiros; deliberação 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 25 de maio de 2016, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro deu conta da Proposta n.º 53/GP/2016, 

firmada pelo senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 20 de maio, p.p., referente ao 

novo Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, que estabelece o planeamento, organização, 

operação, atribuição, fiscalização, investimento, financiamento, divulgação e desenvolvimento do serviço público de 

transporte de passageiros, por modo rodoviário, fluvial, ferroviário e outros sistemas guiados, incluindo o regime das 

obrigações de serviço público e respetiva compensação; proposta ora transcrita: -----------------------------------------------  

“PROPOSTA N.º 53/GP/2016 

REGIME JURÍDICO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

Considerando: 

 -- Que a Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, veio aprovar o novo Regime Jurídico do Serviço Público de 

Transporte de Passageiros, doravante designado pelo acrónimo RJSPTP; 

 -- Que o o novo RJSPTP estabelece o regime aplicável ao planeamento, organização, operação, atribuição, 

fiscalização, investimento, financiamento, divulgação e desenvolvimento do serviço público de transporte 

de passageiros, por modo rodoviário, fluvial, ferroviário e outros sistemas guiados, incluindo o regime das 

obrigações de serviço público e respetiva compensação; 

 -- Que o novo regime jurídico: 

i) -- Aplica-se a serviços de âmbito local, urbano, suburbano, municipal, intermunicipal e inter-regional 

aos modos de transportes ferroviários, rodoviários e fluviais; 
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ii) - Define quem são e como atuam as autoridades competentes na organização do setor dos transportes 

terrestres (e fluviais integrados em sistema de transportes terrestres); 

iii) Estabelece a regra geral de realização de procedimentos concursais para a escolha do operador de 

transportes, o que vem introduzir um regime de concorrência regulada no setor dos transportes; 

iv) Define as condições em que as autoridades competentes podem impor obrigações de serviço público no 

âmbito de um contrato de serviço público ou de regras gerais.  

 -- Que  o RJSPTP desenha um novo quadro de competêcias ao nível da gestão do serviço público de 

transporte de passageiros, definindo as autoridade de transportes como “qualquer  autoridade pública com 

atribuições e competências em matéria de organização, exploração, atribuição, investimento, 

financiamento e fiscalização do serviço público de transporte de passageiros, bem como de determinação de 

obrigações de serviço público e de tarifários numa determinada zona geográfica de nível local, regional ou 

nacional, ou qualquer entidade pública por aquela investido dessas atribuições e competências, sendo que, 

no contexto do presente RJSPTP, esta expressão pode também referir -se a um agrupamento de 

autoridades” - cfr. alínea b) do artigo 3.º do RJSPTP; 

 -- As autoridades de transportes são classificadas em função da área de abrangência dos serviços de 

transportes e competências, nos seguintes termos: 

a) - Nível Nacional: 

Estado (representado pelo membro do Governo responsável pela área dos transportes, sem prejuízo das 

competências cometidas ao membro do Governo responsável pela área das finanças):  

i) -- Âmbito nacional (competência supletiva); 

ii) -- Serviços internacionais e serviços expresso; 

iii) - Serviços ferroviários pesados (CP e Fertagus); 

iv) - Metros de Lisboa, Porto, Margem Sul e Mondego; 

v) -- Transportes Urbanos de Lisboa (Carris, Transtejo, Soflusa) e do Porto (STCP). 

b) - Nível Local:  

i) -- Municípios: serviços de âmbito municipal; 

ii) - Comunidades Intermunicipais (CIM), Áreas Metropolitanas (AM): serviços de âmbito 

intermunicipal e inter-regional. 

 -- Que constituem atribuições das autoridades de transportes a “definição dos objetivos estratégicos do 

sistema de mobilidade, o planeamento, a organização, a operação, a atribuição, a fiscalização, o 

investimento, o financiamento, a divulgação e o desenvolvimento do serviço público de transporte de 

passageiros, por modo rodoviário, fluvial, ferroviário e outros sistemas guiados” – cfr. n.º 1 do artigo 4.º 

do RJSPTP; 
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 -- Que para  a prossecuação das suas atribuições são cometidas um acervo de competências às autoridades de 

transportes, das quais se destacam, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do RJSPTP: 

a) - Organização, planeamento, desenvolvimento e articulação das redes e linhas do serviço público de 

transporte de passageiros, bem como dos equipamentos e infraestruturas a ele dedicados; 

b) - Exploração através de meios próprios e ou da atribuição a operadores de serviço público, por meio da 

celebração de contratos de serviço público ou mera autorização, do serviço público de transporte de 

passageiros; 

c)-- Determinação de obrigações de serviço público; 

d) - Investimento nas redes, equipamentos e infraestrutura dedicados ao serviço público de transporte de 

passageiros, sem prejuízo do investimento a realizar pelos operadores de serviço público; 

e) -- Financiamento do serviço público de transporte de passageiros, bem como das redes, equipamentos e 

infraestruturas a este dedicados, e financiamento das obrigações de serviço público e das compensações 

pela disponibilização de tarifários sociais bonificados determinados pela autoridade de transportes; 

f) -- Determinação e aprovação dos regimes tarifários a vigorar no âmbito do serviço público de transporte 

de passageiros; 

g) - Recebimento de contrapartidas pelo direito de exploração de serviço público de transporte de 

passageiros; 

h) - Fiscalização e monitorização da exploração. 

 -- Que a implementação do novo sistema deverá estar concluída até dezembro de 2019; 

 -- Que na primeira fase de implementação do sistema, que decorre até 30 de junho de 2016, prevêem-se os 

seguintes passos principais: 

a) - Criação de autoridades de transportes: assunção de competências e articulação entre autoridades 

(municipais, intermunicipais, outras); 

b) - Início do processo de capacitação interna das autoridades (Após decisão sobre quem são as autoridades 

de transportes, cada uma delas deverá capacitar-se internamente, ao nível técnico e organizacional, 

para poder exercer as suas competências); 

c)-- Celebração de contratos inter-administrativos entre autoridades (articulação entre autoridades de 

transportes); 

d) - Validação de informação prestada pelos operadores de transportes (as autoridades de transportes 

devem validar a informação prestada pelos operadores sobre o serviço público oferecido); 

e) -- Emissão de autorizações provisórias (ultrapassadas as fases anteriores, deverão ser emitidas 

autorizações provisórias para todos os serviços de transporte público de passageiros prestados pelos 

operadores, a vigorar até à contratualização dos serviços). 



 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

Assembleia Municipal 

ATA N.º 3     —      30 de junho de 2016   Página 98 de 133 

 -- Que na implementação e operacionalização do novo regime ainda se levantam bastantes  dúvidas, 

nomeadamente ao nível de financiamento do modelo e à ausência da regulamentação prevista do próprio 

Decreto – Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, ao que acresce a necessidade de dotar as autarquias de recursos 

técnicos com competências e conhecimentos na área dos transportes; 

 -- Que o financiamento do sistema passa a ser da responsabilidade dos municipios, ficando a cargo destes um 

conjunto de despesas de que se destacam:  

a) - Custos decorrentes das obrigações de serviço público mínimo estabelecidas pela lei; 

b) - Défices tarifários dos serviços contratualizados; 

c)-- Custos das bonificações sociais; 

d) - Custos de planeamento, gestão, monitorização e fiscalização do sistema. 

 -- Que as receitas previstas do RJSPTP, em regiões como a do Alentejo Central, com uma muito baixa 

densidade populacional e com população envelhecida e de baixos rendimentos médios, terão, certamente, 

como consequência custos muito elevados para os utilizadores ou uma sobrecarga dos orçamentos 

municipais forçados a subsidiar os défices de financiamento; 

 -- Que o Orçamento de Estado para 2016 prevê apenas três milhões de euros a distribuir por todas as 

autoridades de transportes não integradas nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, o que 

representaria cerca de 10.000€ a distribuir por cada uma delas (o que se afigura como manifestamente 

irrealista para implementação do sistema pelas autarquias); 

 -- Que o fundo para auxiliar o financiamento das autoridades de transporte (Fundo para o Serviço Público 

de Transportes), previsto no artigo 12.º do RJSPTP, ainda não se encontra publicado; 

 -- Que o Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, atendendo, na 

generalidade, aos fundamentos supra expostos deliberou, na sua reunião 17/5/2016, não assumir as 

competências previstas no Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros, aprovado 

pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, até que esteja publicada a regulamentação do diploma e sejam 

asseguradas as condições de financiamento do sistema adequadas às necessidades de serviço público e à 

realidade demográfica e sócioeconómica do território do Alentejo Central. Mais deliberou, recomendar aos 

municípios integrantes a assunção da mesma posição; 

 -- Que enquanto os municípios e as comunidades intermunicipais não assumirem a totalidade das 

competências que lhe são atribuídas pelo RJSPTP, e demais legislação aplicável, o Instituto da Mobilidade 

e dos Transportes, I.P. (IMT,I.P.) assegura os direitos, poderes e deveres que às mesmas caberiam, 

Nestes termos, somos a propor ao Executivo Municipal: 

a) - Que delibere não assumir as competências previstas no Regime Regime Jurídico do Serviço Público de 

Transporte de Passageiros, aprovado pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, até que esteja publicada a 

regulamentação do diploma e sejam asseguradas as condições de financiamento do sistema adequadas às 



 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

Assembleia Municipal 

ATA N.º 3     —      30 de junho de 2016   Página 99 de 133 

necessidades de serviço público e à realidade demográfica e sócioeconómica do território do Alentejo 

Central.  

b) - Que da deliberação que vier a ser tomada pelo orgão executivo seja dado conhecimento à Assembleia 

Municipal de Reguengos de Monsaraz; 

c) - Determinar ao Serviço de Trânsito e Mobilidade, da Unidade Orgânica de 3.º Grau Planeamento, Obras e 

Ambiente, e à Divisão de Administração Geral a adoção dos legais procedimentos e atos administrativos 

indispensáveis à execução da presente deliberação.” 

Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto o Executivo Municipal deliberou, por 

unanimidade: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 53/GP/2016; --------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, aprovar não assumir as competências previstas no Regime Jurídico do Serviço Público de 

Transporte de Passageiros, aprovado pela Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, até que esteja publicada a regulamentação do 

diploma e sejam asseguradas as condições de financiamento do sistema adequadas às necessidades de serviço público e 

à realidade demográfica e socioeconómica do território do Alentejo Central. ---------------------------------------------------  

c) Determinar dar o devido conhecimento à Assembleia Municipal do teor da presente deliberação; -----------------------  

d) Determinar ao serviço de Trânsito e Mobilidade e à Divisão de Administração Geral a adoção dos legais 

procedimentos e atos administrativos indispensáveis à execução da presente deliberação. ------------------------------------  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. -------------------------------------------------------------------  

Apreciação, discussão e aprovação do Plano Operacional Municipal – Ano de 2016 

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 sete de abril, próximo passado, atinente à aprovação do Plano Operacional 

Municipal de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2016, 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 27 de abril de 2016, do seguinte teor: ----------------------------------------------------------------  

Plano Operacional Municipal – Ano de 2016 

O senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro deu conta da Proposta n.º 09/VP/2016, por si 

firmada em 21 de abril, p.p, referente à aprovação do Plano Operacional Municipal de Reguengos de Monsaraz para o 

corrente ano de 2016; proposta ora transcrita: --------------------------------------------------------------------------------------  
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“PROPOSTA N.º 09/VP/2016 

PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL 

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 tem vindo a ser aprovada 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 a estas Comissões, nos termos do disposto no artigo 3.º-B, do Decreto-Lei 

n.º 124/2006, de 28 de junho, na redação que lhe foi conferida pelos Decretos-Lei n.º 17/2009, de 14 de 

janeiro, e n.º 83/2014, de 23 de maio, o Plano Operacional Municipal 2016. 
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Somos a propor ao Executivo Municipal: 

a) A aprovação do Plano Operacional Municipal para o ano 2016 o qual se anexa e se dá aqui por 

integralmente reproduzido para todos e devidos efeitos legais; 

b) A submissão do Plano Operacional Municipal 2016 à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos da 

alínea h), do n.º 1, do artigo 25.º e da alínea ccc), do n.º 1, do artigo 33.º,ambos do Anexo à Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro.” 

Outrossim, o sobredito Plano Operacional Municipal para o ano de 2016, que se transcreve: -------------------------------  

PLANO OPERACIONAL MUNICIPAL DO CONCELHO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 2016 

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. 
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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.  

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  

 

Nota: Os BVRM têm ainda uma equipa de salvamento em grande ângulo formada por 5 elementos com 

equipamento completo de espeleologia  

Quadro 1 – Entidades envolvidas em cada ação e inventário das viaturas e equipamentos 

 

Quadro 2 – Meios complementares de apoio ao combate - Município de Reguengos de Monsaraz 
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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 
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Apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ----------------------------------------  

a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 09/VP/2016; --------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, aprovar o Plano Operacional Municipal de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2016; -----------  
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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; ------------------------------------------------------------------------------------------  

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 2016.  -------------  

Apreciação, discussão e aprovação da Autorização Prévia no Âmbito da Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso – Informação de 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 vinte e dois de junho, corrente, atinente à informação de compromissos plurianuais 

assumidos entre a sessão ordinária desta Assembleia Municipal realizada no dia vinte e sete 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 22 de junho de 2016, 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 63/GP/2016, por si 

firmada em 15 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 63/GP/2016 

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 
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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 público- 

privadas, 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 

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 11/AD/APV/2016 – Aquisição de serviços para sistemas de impressão por um período de 36 

meses, no montante de €55.221,12, acrescido de Iva à taxa legal em vigor; 

- Procedimento 14/AD/APV/2016 – Vigilância do meio aquático nas Piscinas Municipais Victor Martelo, no 

montante de €29.000,00, isento de Iva nos termos do n.º 19 do art.º 9.º do CIVA;  

- Procedimento 23/AD/APV/2016 – Prestação de serviços de vigilância e segurança para as Festas de Santo 

António/Vinireguengos, Exporeg e outros eventos para os anos 2016 e 2017, no montante de €62.400,00, 

acrescido de Iva à taxa legal em vigor; 

- Procedimento 28/AD/APV/2015 – Prestação de serviços de um Técnico de Informática, na modalidade de 

Tarefa, por um período de 24 meses”., no montante de €28.8000,00, acrescido de Iva à taxa legal em vigor;” 

Ponderado, apreciado e discutido 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, da senhora Vereadora, Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes Margalha 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 63/GP/2016; --------------------------------------------------------------------------  

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 27 de abril de 2016 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; --------------------------------------------------------------------------------  
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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 

dez votos a favor dos membros Ana Maria Férias Paixão Duarte; António Joaquim dos Loios 

Paulo; Gracinda Rosa Canhão Calisto; Joaquim José Ramalhosa Passinhas; Júlio Manuel Cachopas 

Colaço Valido; Marta de Jesus Rosado Santos; 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 vinte e sete de abril, próximo passado e a presente sessão ordinária. ------  

Apreciação, discussão e aprovação da Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano 2016/ 2019 e 

Revisão n.º 1 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz do Ano de 2016 

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 dois de junho, corrente, atinente à aprovação da Revisão n.º 1 às Grandes Opções do 

Plano 2016/2019 e Revisão n.º 1 ao Orçamento do Município de Reguengos do Ano de 2016, 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 22 de junho de 2016, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  

Revisão N.º 1 às Grandes Opções 2016-2019 do Plano e Revisão N.º 1 ao Orçamento 

do Município de Reguengos de Monsaraz do Ano de 2016 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da Proposta n.º 66/GP/2016, por 

si firmada em 17 de junho, p.p., referente à aprovação da Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano 2016-2019 e 

Revisão n.º 1 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz do ano de 2016; proposta ora transcrita: --------  

“PROPOSTA N.º 66/GP/2016 
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REVISÃO N.º 1 ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2016-2019 E AO ORÇAMENTO 2016 

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 1 às Grandes Opções do Plano para 2016-2019 e ao Orçamento de 2016, 

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 1 às Grandes Opções do Plano para 2016-2019 e ao Orçamento de 2016; 

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 1 às Grandes Opções do Plano 2016-2019 e Revisão n.º 1 ao Orçamento do ano de 

2016, 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, da senhora Vereadora, Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes Margalha 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 66/GP/2015; --------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, aprovar a Revisão n.º 1 às Grandes Opções do Plano 2016-2019 e a Revisão n.º 1 ao Orçamento 

do Município de Reguengos de Monsaraz do ano de 2016;  -----------------------------------------------------------------------  

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 dez votos a favor dos membros Ana Maria Férias Paixão Duarte; 

António Joaquim dos Loios Paulo; Gracinda Rosa Canhão Calisto; Joaquim José Ramalhosa 

Passinhas; Júlio Manuel Cachopas Colaço Valido; Marta de Jesus Rosado Santos; 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 1 às Grandes Opções do Plano 2016/2019 e Revisão n.º 1 ao 

Orçamento do Município de Reguengos do Ano de 2016. ------------------------------------------------------  

Apreciação, discussão e aprovação de Atribuição de Dominialidade Pública  

ao Caminho Rural Denominado por “Caminho da Ribeira da Caridade”  

Sito na Freguesia e Concelho de Reguengos de Monsaraz  

A senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, Ana Maria Férias Paixão Duarte, fez 

presentes uma certidão da deliberação da Câmara Municipal tomada na reunião ordinária 

realizada no dia vinte e dois de junho, corrente, atinentes à aprovação da atribuição de 

dominialidade pública ao caminho rural denominado por “Caminho da Ribeira da Caridade” sito 

na freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz; deliberação 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:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- CERTIFICA que do respetivo livro de atas da Câmara Municipal consta uma deliberação aprovada em reunião 

Ordinária realizada no dia 22 de junho de 2016, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  

Atribuição de Dominialidade Pública ao Caminho Rural denominado por “Caminho da Ribeira da 

Caridade”, sito na Freguesia e Concelho de Reguengos de Monsaraz 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Proposta n.º 68/GP/2016, por si 

firmada em 17 de junho, p.p., atinente à atribuição de dominialidade pública ao caminho rural denominado por 

“Caminho da Ribeira da Caridade”, sito na freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz; proposta ora transcrita: -  

“PROPOSTA N.º 68/GP/2016 

ATRIBUIÇÃO DE DOMINIALIDADE PÚBLICA AO CAMINHO RURAL DENOMINADO POR 

“CAMINHO DA RIBEIRA DA CARIDADE”, SITO NA FREGUESIA E CONCELHO DE REGUENGOS 

DE MONSARAZ 

Considerando que: 

- O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, em sua reunião ordinária realizada em 30 de março de 

2016, dar início ao procedimento tendente a reconhecer e a atribuir a dominialidade pública ao caminho rural 

denominado por “RIBEIRA DA CARIDADE”, sito na freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz; 

- Em sede de período de discussão pública o senhor Daniel Cardoso apresentou uma reclamação por parte do 

senhor Daniel Cardoso, por entender que o caminho em causa não é um caminho público; 

- Após o período de discussão pública, o Gabinete Jurídico e de Auditoria, do Município de Reguengos de 

Monsaraz elaborou a Informação n.º 05/JUA/2016, de 02 de maio, no sentido de não ser acolhida a referida 

reclamação, por considerar que o caminho em causa reúne os requisitos de dominialidade pública, 

nomeadamente é um caminho utilizado, desde tempos imemoriais, pela população em geral, encontra-se afeto 

ao trânsito de pessoas e viaturas sem discriminação e destina-se a um fim de utilidade pública; 

- Em 04 de maio de 2016, o senhor Presidente da Câmara Municipal exarou despacho favorável na 

Informação n.º 05/JUA/2016, de 02 de maio; 

Somos a propor ao Executivo Municipal: 

a) Aprovar o reconhecimento e atribuição da dominialidade pública ao caminho rural denominado por 

“RIBEIRA DA CARIDADE”, situado na freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz, com início na 

Rua Nova, em Caridade e seguimento ao longo da Ribeira da Caridade até alcançar o caminho público 

Escritas de Mosto e Fios de Azeites e à aldeia de Perolivas, que traduz a importância desta via rural que 

tem uma extensão de 1445m; 

b) Submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea q), do n.º 1, do artigo 25.º e da alínea ccc), do n.º 

1, do artigo 33.º,ambos do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a afetação ao domínio público 

do caminho rural referido na alínea anterior; 

c) Que seja determinado ao Gabinete Jurídico e de Auditoria do Município de Reguengos de Monsaraz a 
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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. 

Ponderado, apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ---------------------------  

a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 68/GP/2016; --------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, aprovar o reconhecimento e atribuição da dominialidade pública ao caminho rural denominado 

por “Caminho da Ribeira da Caridade”, situado na freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz; ---------------------  

c) Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a afetação ao domínio público dos referidos percursos, em ordem ao 

preceituado na alínea q), do n.º 1, do artigo 25.º e da alínea ccc), 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 e ao Gabinete Técnico Florestal a adoção dos legais procedimentos 

e atos administrativos e materiais indispensáveis à execução da presente deliberação. -------------------------------------- “ 

Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto a Assembleia Municipal 

deliberou, por maioria, com treze votos a favor dos membros Ana Maria Férias Paixão Duarte; 

António Joaquim dos Loios Paulo; Gracinda Rosa Canhão Calisto; Luís Fernando Valadas Viola; 

Joaquim José Ramalhosa Passinhas; Joaquim Virgílio Casco Martelo; Júlio Manuel Cachopas 

Colaço Valido; Marta de Jesus Rosado Santos; João Miguel Rita Mestre; António José Fialho 

Cartaxo; Jorge Miguel Martins Berjano Nunes; Élia de Fátima Janes Quintas e Gabriela Maria 

Mendes Ramalho Furão e um voto de abstenção do membro Maria Luísa Neves Pires da Cunha, 

aprovar o reconhecimento e atribuição da dominialidade pública do caminho rural denominado 

por “Caminho da Ribeira da Caridade” e em consonância, aprovar a sua afetação ao domínio 

público. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciação, discussão e aprovação da Adesão à Estratégia 

de Inovação e Boa Governação ao Nível Local 

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 dois de junho, corrente, atinente à apreciação, discussão e aprovação da Adesão do 

Município de Reguengos de Monsaraz à Estratégia de Inovação e de Boa Governação ao Nível 

Local, 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:  ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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----- CERTIFICA que do respetivo livro de atas da Câmara Municipal consta uma deliberação aprovada em reunião 

Ordinária realizada no dia 22 de junho de 2016, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  

Adesão à Estratégia de Inovação e de Boa Governação ao Nível Local 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Proposta n.º 69/GP/2016, por si 

firmada em 17 de junho, p.p. referente à adesão deste Município de Reguengos de Monsaraz à Estratégia de Inovação 

e Boa Governação ao Nível Local; proposta ora transcrita: ------------------------------------------------------------------------  

PROPOSTA N.º 69/GP/2016 

ADESÃO À ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO E BOA GOVERNAÇÃO AO NÍVEL LOCAL 

Considerando que: 

- No quadro da Estratégia para a Inovação e Boa Governação a Nível Local, adotada pelo Comité de Ministros 

do Conselho da Europa, foi lançada uma distinção europeia denominada por “European Label of Governance 

Excellence” (ELoGE), que é atribuída às autarquias locais que demonstrem ter alcançado um elevado nível de 

governação, tendo por referência os doze princípios que enformam a referida estratégia; 

- Para o desiderato da Estratégia ser alcançado, as autarquias locais hão-de implementar os doze Princípios da 

Estratégia a seguir mencionados: 

− Princípio 1: Eleições, Representação e Participação Imparciais; 

− Princípio 2: Resposta às Expectativas e Necessidades dos Cidadãos; 

− Princípio 3: Eficiência e Eficácia; 

− Princípio 4: Abertura e Transparência; 

− Princípio 5 Primado da Lei; 

− Princípio 6: Conduta Ética; 

− Princípio 7: Competência e Capacidade; 

− Princípio 8: Inovação e Abertura à Mudança; 

− Princípio 9: Sustentabilidade Orientação de Longo Prazo; 

− Princípio 10: Sã Gestão Financeira; 

− Princípio 11: Direitos Humanos, Diversidade Cultural e Coesão Social; 

− Princípio 12: Responsabilidade 

- Neste contexto, o Município de Reguengos de Monsaraz foi notificado pela DGAL, enquanto entidade que 

assegura a representação nacional no Comité Europeu sobre Democracia e Governação (CDDG), que se 

encontrará, entre 1 e 15 de julho, aberto um período para se proceder à respetiva manifestação de interesse 

com vista à adesão da referida Estratégia e à subsequente obtenção da certificação “ELoGE”, sendo necessário, 

para o efeito, que a adesão seja deliberada pelos órgãos executivo e deliberativo do Município 
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- Esta distinção envolve um processo de certificação que pode ter interesse para o Município de Reguengos de 

Monsaraz, à luz dos progressos que, nesta matéria, tem vindo a alcançar, tendo, aliás, já sido distinguido no 

ano de 2009, pela DGAL – Direção-Geral das Autarquias Locais, pela maturidade, disponibilidade e 

sofisticação ao nível dos serviços municipais online; 

Propõe-se ao Executivo Municipal: 

a) Manifestar o interesse do Município de Reguengos de Monsaraz em aderir à Estratégia de Inovação e Boa 

Governação a Nível Local, adotada pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa, sendo um dos 

municípios piloto candidatos à certificação “ELoGE”; 

b) A submissão da presente adesão à aprovação da Assembleia Municipal; 

c) Notificar a DGAL – Direção-Geral das Autarquias Locais, no período compreendido entre 01 e 15 de 

julho de 2016, das deliberações dos órgãos executivo e deliberativo que recaírem sobre a presente proposta; 

d) Determinar ao Gabinete de Apoio ao Presidente da Câmara Municipal 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.” 

Apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ----------------------------------------  

a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 69/GP/2016; --------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, aprovar a adesão deste Município de Reguengos de Monsaraz à Estratégia de Inovação e Boa 

Governação ao Nível Local; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Submeter a presente adesão à aprovação da Assembleia Municipal; ----------------------------------------------------------  

d) Notificar a DGAL – Direção-Geral das Autarquias Locais do teor da presente deliberação; ------------------------------  

e) Determinar ao Gabinete de Apoio à Presidência a adoção dos legais procedimentos e atos administrativos e 

materiais inerentes à cabal e integral execução da presente deliberação. ------------------------------------------------------- “ 

Usou da palavra, o membro António Joaquim dos Loios Paulo referindo que não reconhece 

capacidade ao Comité de Ministros do Conselho da Europa para avaliar os méritos de distinção 

dos Princípios da Estratégia de cada Município, pelo que o seu voto será no sentido da abstenção. -  

Ponderado, apreciado e discutido o assunto a Assembleia Municipal deliberou, por maioria, com 

doze votos a favor dos membros Ana Maria Férias Paixão Duarte; Gracinda Rosa Canhão Calisto; 

Luis Fernando Valadas Viola; Joaquim José Ramalhosa Passinhas; Joaquim Virgílio Casco Martelo; 

Júlio Manuel Cachopas Colaço Valido; Marta de Jesus Rosado Santos; João Miguel Rita Mestre; 

António José Fialho Cartaxo; Jorge Miguel Martins Berjano Nunes; Élia de Fátima Janes Quintas e 

Gabriela Maria Mendes Ramalho Furão e dois votos de abstenção dos membros António Joaquim 

dos Loios Paulo e Maria Luísa Neves Pires da Cunha, aprovar a Adesão do Município de 



 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

Assembleia Municipal 

ATA N.º 3     —      30 de junho de 2016   Página 120 de 133 

Reguengos de Monsaraz à Estratégia de Inovação e Boa Governação ao Nível Local. -------------------  

Apreciação, discussão e aprovação do Regulamento do Orçamento Participativo 

do Município de Reguengos de Monsaraz 

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 dois de junho, corrente, referente à aprovação do Regulamento do Orçamento 

Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz; deliberação 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 22 de junho de 2016, do seguinte teor: ---------------------------------------------------------------  

Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz 

O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da Proposta n.º 70/GP/2016, por 

si firmada em 20 de junho, p.p., referente à aprovação do Regulamento do Orçamento Participativo do Município de 

Reguengos de Monsaraz; proposta que ora se transcreve:  ------------------------------------------------------------------------  

“PROPOSTA N.º 70/GP/2016 

REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE 

MONSARAZ 

Considerando: 

 Que é intenção do Município de Reguengos de Monsaraz proceder à implementação do Orçamento 

Participativo, o qual tem como objetivo máximo potenciar a participação dos cidadãos na vida da sua 

comunidade; 

 Que a implementação do Orçamento Participativo contribuirá para icentivar a participação dos cidadãos 

na governação local, icentivando o diálogo entre eleitos, técnicos, cidadãos e a sociedade civil na procura 

das melhores e mais eficientes soluções para os problemas locais, promovendo uma democracia 

participativa e de proximidade; 

 Que o Orçamento Participativo tem, também, como objetivo aprofundar a transparência da atividade 

autárquica, o nível de responsabilziação dos eleitos e da estrutura municipal, contribuindo para reforçar a 

qualidade da democracia; 

 Que, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do novo Código do Procedimentoto Administrativo, aprovado pelo 

Decreto – Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz deliberou, na 
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sua reunião ordinária de 13 de abril de 2016, dar inicío do procedimento de elaboração do regulamento 

administrativo sobre esta matéria; 

 Que não se constituiram quaisquer interessados no procedimento; 

 Que o projeto de Regulamento foi aprovado na reunião ordinária da câmara municipal realizada no dia 27 

de abril de 2016; 

 Que nos termos do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, foi promovida a consulta 

pública do projeto de regulamento por publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 88, de 6 de maio de 

2016, na página eletrónica da autarquia e nos locais de estilo em uso neste município; 

 Que no período de consulta pública não foram apresentadas quaisquer sugestões;   

 Que nos termos da alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos os 

preceitos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete à Assembleia Municipal, sob proposta 

do órgão executivo, aprovar os regulamentos com eficácia externa,  

Nestes termos, somos a propor ao Executivo Municipal: 

a) A aprovação da versão final do Projeto de Regulamento do Orçamento Participativo do Município de 

Reguengos de Monsaraz, a qual se anexa e se dá aqui por integralmente reproduzida para todos os devidos 

e legais efeitos, nos termos da alínea alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, e a sua submissão à aprovação da Assembleia Municipal, nos termos daquele preceito e da 

alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo diploma legal; 

b) Que seja determinado à Divisão de Administração Geral 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, o sobredito Regulamento, que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------  

“REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE 

MONSARAZ 

Preâmbulo 

A participação dos cidadãos nas decisões estruturantes para os destinos das comunidades em que se 

encontram inseridos, nomeadamente a sua participação na governação local, não se pode esgotar no exercício 

do seu direito de voto para os órgãos das autarquias locais de quatro em quatro anos. Urge chamar os cidadãos 

a uma participação mais ativa e regular naquilo que respeita a decisões políticas de proximidade, envolvendo-

os diretamente na escolha de projetos a implementar no seu concelho e familiarizando-os com as regras da 

gestão pública. Acresce, que uma participação responsável e regular dos cidadãos e da sociedade civil na 

governação local estreitará os laços entre estes e a administração e permitirá encontrar as soluções mais 

eficazes e eficientes para os problemas locais. Importa, assim, aprofundar o princípio da democracia 

participativa, consagrado no artigo 2.º da Constituição da República Portuguesa. 
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O Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz surge com o objetivo de potenciar a 

participação dos cidadãos e das forças vivas do concelho nas decisões da comunidade e icentivar a sua 

participação na governação local, promovendo o diálogo entre eleitos, técnicos, cidadãos e a sociedade civil na 

procura das melhores e mais eficientes soluções para os problemas locais, bem como uma democracia 

participativa e de proximidade. Procura-se, igualemente, o contributo para a inclusão de novas propostas nos 

documentos de gestão (Orçamento e Grandes Opções do Plano) para além daquelas que já mereceram 

acolhimento dos decisores políticos. 

O Orçamento Participativo tem, também, como um dos objetivos principais aprofundar a transparência da 

atividade autárquica, o nível de responsabilização dos eleitos e da estrutura municipal, contribuindo para 

reforçar a qualidade da democracia. 

A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz deliberou na sua reunião ordinária de 13 de abril de 2016, 

em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 98.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 

pelo Decreto – Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, dar início ao procedimento de elaboração do Regulamento do 

Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz, tendo sido publicado na página eletrónica 

da autarquia o Edital n.º 1/AGL/2016, de 13 de abril, com vista ao convite à participação de interessados na 

elaboração do regulamento municipal, sendo que nenhum interessado manifestou intenção de participar na 

sua elaboração.  

O Projeto de Regulamento foi objeto de consulta pública com vista à recolha de sugestões e contributos para a 

sua versão final, nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 101.º do Código do Procedimento Administrativo, tendo 

para o efeito sido publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 88, de 6 de maio, na página eletrónica da 

autarquia e nos locais de costume em uso no Município de Reguengos de Monsaraz. No período de consulta 

pública não foram apresentadas quaisquer sugestões ou contributos.  

Com a implementação do Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz 

não se prevê um acréscimo significativo dos custos para erário público municipal, uma vez que os mesmos se 

limitam à afetação de uma verba do orçamento municipal a propostas apresentadas pelos munícipes. Por outro 

lado, ao nível dos benefícios, prevê-se um reforço e incremento da democracia participativa na área geográfica 

do Município de Reguengos de Monsaraz. 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 

Legislação habilitante 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no n.º 7 do artigo 112.º e no artigo 241.º da 

Constituição da República Portuguesa, nos artigos 97.º a 101.º do Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pelo Decreto - Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e na alínea k) do n.º 

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

Artigo 2.º 
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Princípio 

A adoção do Orçamento Participativo no Município de Reguengos de Monsaraz fundamenta-se nos valores 

da democracia participativa, consagrados no artigo 2.º da Constituição da República Portuguesa.  

Artigo 3.º 

Missão 

A adoção do Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz visa contribuir para o 

exercício de uma participação informada, ativa e responsável dos cidadãos nos processos de governação local, 

garantindo a sua intervenção na decisão sobre a afetação de recursos existentes às políticas públicas 

municipais, bem como, reforçar os mecanismos de transparência e de credibilidade da administração. 

Artigo 4.º 

Objetivos 

O Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz tem como objetivos principais: 

a) Incentivar o diálogo entre eleitos, técnicos municipais, cidadãos e a sociedade civil organizada, na procura 

de melhores e mais eficientes soluções para os problemas locais, tendo em conta os recursos disponíveis, 

promovendo uma democracia participativa e de proximidade; 

b) Contribuir para a educação cívica e cidadania ativa, permitindo aos cidadãos integrar as suas 

preocupações individuais com o bem-estar comunitário, compreender a complexidade dos problemas da 

gestão pública e desenvolver atitudes, competências e práticas de participação; 

c) Contribuir para adequar as políticas públicas municipais às necessidades e expetativas dos cidadãos, de 

forma a melhorar a qualidade de vida no concelho, favorecendo a modernização administrativa; 

d) Procurar aumentar o bem-estar dos munícipes e a eficiência da despesa pública através de políticas 

públicas adequadas para dar resposta às carências encontradas no concelho;  

e) Aumentar a transparência da atividade pública autárquica, o nível da responsabilização dos eleitos e da 

estrutura municipal, contribuindo para reforçar a qualidade da democracia. 

Artigo 5.º 

Modelo 

1 - O Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz assenta num modelo de participação 

com duas dimensões: 

a) Dimensão consultiva; 

b) Dimensão deliberativa. 

2 - A dimensão consultiva reporta-se ao período temporal em que os cidadãos são convidados a apresentar as 

suas propostas de investimento. 

3 - A dimensão deliberativa radica no facto de serem os cidadãos a decidir, através de votação, as propostas de 
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investimento vencedoras, cujos montantes deverão constar do orçamento municipal, dentro do valor total que 

lhe for anualmente atribuído.  

Artigo 6.º 

Âmbito territorial  

O Orçamento Participativo abrange todo o território do concelho de Reguengos de Monsaraz. 

Artigo 7.º 

Recursos financeiros 

1 – Por deliberação do órgão executivo municipal é atribuída a cada edição anual do Orçamento Participativo 

uma verba para financiar as propostas escolhidas pelos munícipes.  

2 – O Município compromete-se a integrar no orçamento municipal do ano seguinte, até ao limite financeiro 

estabelecido, as propostas mais votadas.  

3 – Sempre que razões especiais de desenvolvimento integrado do concelho o justifiquem, na deliberação a que 

se refere o n.º 1 do presente artigo, o órgão executivo poderá repartir o montante anual a afetar ao Orçamento 

Participativo pelas freguesias do concelho. 

Artigo 8.º 

Participantes 

1 - Podem participar no Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz: 

a) Na dimensão consultiva (Apresentação de Propostas) – todos os cidadãos residentes no concelho de 

Reguengos de Monsaraz e instituições de ensino, empresas e associações sedeadas no concelho de 

Reguengos de Monsaraz; 

b) Na dimensão deliberativa (Votação) – cidadãos recenseados no concelho de Reguengos de Monsaraz. 

2 – A participação das associações ou movimentos de natureza política encontra-se excluída do âmbito do 

Orçamento Participativo, uma vez que o seu envolvimento na elaboração dos documentos previsionais poderá 

ser assegurado através de outros meios e instrumentos de participação. 

Artigo 9.º 

Gestão e coordenação 

A gestão e coordenação do Orçamento Participativo cabe ao Presidente da Câmara, podendo este delegar a 

competência num Vereador. 

Capítulo II 

FASES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

Artigo 10.º 

Fases do Orçamento Participativo 

Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz tem um ciclo anual, dividido em cinco 
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fases distintas: 

a) Preparação do processo e divulgação; 

b) Apresentação de propostas; 

c) Análise técnica das propostas; 

d) Votação das propostas; 

e) Apresentação pública dos resultados. 

Artigo 11.º  

Calendarização 

A calendarização das fases do Orçamento Participativo é a seguinte: 

a) Fase de “Preparação do processo e divulgação” – de 1 de janeiro a 31 de março; 

b) Fase de “Apresentação de propostas”: 

i) On - line - de 1 de abril a 31 de maio; 

ii) Realização das Assembleias Participativas e apresentação presencial de propostas - de 1 de abril a 31 

de maio; 

c) Fase da “Análise técnica das propostas”: 

i) Análise técnica das propostas – de 1 de junho a 31 de julho; 

ii) Divulgação das propostas previamente aprovadas - até 31 de julho; 

iii) Reclamações - de 1 a 15 de agosto; 

iv) Resposta às reclamações – de 16 a 31 de agosto; 

v) Anúncio das propostas aprovadas: até 31 de agosto; 

d) Fase de “Votação das propostas” – de 1 a 30 de setembro; 

e) Fase de “Apresentação pública dos resultados” – após 1 de outubro. 

Artigo 12.º 

Preparação do processo e divulgação 

A fase de “Preparação do processo e divulgação” corresponde a todo o trabalho de preparação da edição do 

orçamento participativo em questão, nomeadamente: 

a) Deliberação do órgão executivo a determinar os recursos financeiros a afetar à edição do Orçamento 

Participativo; 

b) Nomeação da Comissão Técnica de Análise de propostas; 

c) Divulgação do montante financeiro a atribuir ao processo; 
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d) Divulgação dos locais e datas para a realização das Assembleias Participativas. 

Artigo 13.º 

Apresentação de propostas 

1 – As propostas podem ser apresentadas por via eletrónica, num portal criado para o efeito na página 

eletrónica da autarquia em www.cm-reguengos-monsaraz.pt, ou por via presencial nas Assembleias 

Participativas e junto do Balcão Único municipal. 

2 – As propostas apresentadas presencialmente serão feitas mediante o preenchimento de formulário próprio a 

disponibilizar pelo Município de Reguengos de Monsaraz. 

3 – Não são aceites propostas entregues em meios diferentes do previsto no presente artigo, nomeadamente 

por correio eletrónico ou correio postal. 

4 – As propostas devem estar enquadras nas competências dos municípios e nas seguintes áreas temáticas: 

a) Ação social; 

b) Cultura e equipamentos culturais; 

c) Desporto e equipamentos desportivos; 

d) Educação e juventude; 

e) Infraestruturas viárias, mobilidade e trânsito; 

f) Urbanismo, reabilitação e requalificação urbana; 

g) Espaço público e espaços verdes; 

h) Proteção Civil; 

i) Turismo; 

j) Dinamização da atividade económica; 

k) Ambiente; 

l) Modernização e simplificação administrativa. 

5 – As propostas devem ser específicas, bem explicadas e com a localização geográfica de forma a permitir a 

análise técnica pelos serviços municipais. 

6 – Reserva-se o direito dos serviços municipais, em virtude da concretização de condições de execução, 

adaptarem propostas ou, havendo duas propostas semelhantes, fundi-las. 

7 – As Assembleias Participativas previstas no n.º 1 do presente artigo funcionam nos termos do artigo 14.º 

do presente Regulamento.  

Artigo 14.º 

Assembleias Participativas  
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1 – As Assembleias Participativas são reuniões descentralizadas com a população, realizadas em cada uma das 

freguesias do concelho, cujo objetivo é a recolha de propostas para o Orçamento Participativo e a apresentação 

aos cidadãos das propostas já apresentadas para a respetiva circunscrição territorial. 

2 – Os cidadãos presentes podem apresentar propostas e tecer opinião sobre as propostas apresentadas, sendo 

as respetivas sugestões anexadas às propostas para avaliação posterior pelos serviços técnicos, podendo as 

propostas ser adaptadas em função de tais sugestões. 

3 – No dia da realização da Assembleia Participativa deverá ser feito um registo de presenças dos 

participantes e elaborada uma ficha da reunião da qual deverão constar as propostas e os contributos 

apresentados. 

4 – As datas, os horários e os locais de funcionamento das Assembleias Participativas serão divulgados na 

página eletrónica do Município de Reguengos de Monsaraz e nos locais de estilo em uso no concelho. 

Artigo 15.º 

Análise técnica das propostas 

1 – A análise das propostas é efetuada por uma Comissão Técnica de Análise nomeada por despacho do 

Presidente da Câmara Municipal, a quem compete determinar a admissão das propostas à fase de votação 

pública ou a sua exclusão.  

2 - No âmbito do Orçamento Participativo apenas serão elegíveis propostas de investimentos que visem o 

desenvolvimento estratégico do Concelho.  

3 - As propostas serão avaliadas de acordo com critérios de ordem legal, financeira e de exequibilidade, claros, 

objetivos e transparentes.  

4 - São excluídas as propostas que a Comissão Técnica de Análise entenda não reunirem os requisitos 

necessários à sua implementação, designadamente:  

a) Não prosseguirem interesses gerais da comunidade; 

b) Não apresentarem todos os dados necessários à sua avaliação ou não permitam a sua concretização; 

c)  Excederem o valor previsto para o Orçamento Participativo;  

d) Contrariarem regulamentos municipais ou violarem a legislação em vigor;  

e) Configurarem venda de serviços a entidades concretas;  

f) Contrariarem ou serem incompatíveis com planos ou projetos municipais;  

g)  Estarem a ser executadas no âmbito de outros projetos previstos nas Grandes Opções do Plano; 

h) Serem demasiado genéricas ou muito abrangentes, não permitindo a sua adaptação a projeto;  

i) Não serem tecnicamente exequíveis. 

Artigo 16.º 
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Comissão Técnica de Análise  

1 – A Comissão Técnica de Análise é nomeada por despacho do Presidente da Câmara Municipal e tem a 

seguinte composição:  

a) Presidente da Câmara Municipal, que preside à Comissão; 

b) Vereadores da Câmara Municipal; 

c) Três técnicos do Municipio de áreas pluridisciplinares; 

d) Presidentes de junta de freguesia; 

e) Um eleito da Assembleia Municipal designado por cada força política ou movimento independente com 

representação no órgão deliberativo.  

2 – Quando a especificidade da análise das propostas o justifique, a Comissão pode chamar a participar nas 

reuniões do órgão, a título consultivo, outros técnicos municipais, técnicos de outras entidades públicas ou 

representantes da sociedade civil. 

3 – O Presidente da Comissão Técnica de Análise tem voto de qualidade em caso de empate nas votações. 

Artigo 17.º 

Fase de Reclamações 

1 - Após a análise técnica das propostas será elaborada e divulgada uma lista provisória das propostas 

selecionadas, através de editais a afixar nos locais de estilo e na página eletrónica do Município de Reguengos 

de Monsaraz, para que no prazo de 10 dias uteis possam ser apresentadas reclamações. 

2 – As reclamações deverão ser apresentadas por correio eletrónico para um endereço a ser criado para o efeito 

ou por correio tradicional. 

3 – Após análise das reclamações pela Comissão Técnica de Análise, esta submeterá à aprovação da Câmara 

Municipal a lista final das propostas a submeter a votação. 

4 – Após a aprovação pelo órgão executivo das propostas a submeter a votação, procede-se ao seu anúncio e 

divulgação pública.  

Artigo 18.º 

Votação das propostas 

1 - A votação das propostas finalistas será efetuada por via eletrónica, em portal on-line criado para o efeito.  

2 – Para participar na votação é obrigatório ser eleitor no concelho de Reguengos de Monsaraz. 

3 – Quando os eleitores tenham dificuldade no uso ou no acesso às tecnologias da informação, poderão 

recorrer à votação mediada junto do Balcão Único Municipal, dos espaços internet e das juntas de freguesia, 

devendo fazer-se acompanhar de documento de identificação civil e do número de eleitor.  

4 – Cada eleitor apenas poderá votar uma única vez, podendo, no entanto, proceder à alteração da votação 
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efetuada anteriormente.  

5 – Todos os dados recolhidos no sistema de votação serão apenas acedidos pela equipa gestora do Orçamento 

Participativo e apenas para proceder à validação dos votos. 

6 – O período de votação eletrónica será divulgado por edital publicitado na página eletrónica da autarquia e 

por edital afixado nos locais de costume em uso no concelho. 

Artigo 19.º 

Divulgação dos resultados 

1 - Após o encerramento da fase de votação serão anunciados os resultados com hierarquização das propostas 

pelo número de votos.  

2 – Os resultados serão divulgados na página eletrónica e nas redes sociais da autarquia, por editais afixados 

nos locais de estilo em uso no Município e junto da comunicação social local e regional. 

3 - As propostas submetidas a votação serão incorporadas na proposta de orçamento e nas grandes opções do 

plano do Município de Reguengos de Monsaraz do ano subsequente, por ordem decrescente do número de 

votos obtidos até ao limite a verba afeta ao Orçamento Participativo. 

Capítulo III 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM 

Artigo 20.º 

Orçamento Participativo Jovem 

1 – O Orçamento Participativo Jovem é um instrumento de participação cívica ativa das crianças e jovens do 

concelho de Reguengos de Monsaraz com vista à incorporação das suas propostas nos documentos 

previsionais do Município.  

2 - Aquando da deliberação prevista no artigo 7.º do presente Regulamento, a câmara municipal poderá 

determinar a realização da edição do Orçamento Participativo Jovem. 

3 – Na mesma deliberação será determinada a verba a atribuir à edição anual do Orçamento Participativo 

Jovem. 

4 – Ao Orçamento Participativo Jovem são aplicáveis as fases e a regras de tramitação do Orçamento 

Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz, com exceção das regras de participação previstas no 

artigo 8.º do presente Regulamento. 

Artigo 21.º 

Participantes no Orçamento Participativo Jovem 

1 - Podem participar no Orçamento Participativo Jovem: 

a) Na dimensão consultiva (Apresentação de Propostas) – todos os alunos que se encontrem matriculados 

em estabelecimentos de ensino do concelho de Reguengos de Monsaraz num dos anos da escolaridade 
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obrigatória  

b) Na dimensão deliberativa (Votação) – todos os alunos que se encontrem matriculados em estabelecimentos 

de ensino do concelho de Reguengos de Monsaraz num dos anos da escolaridade obrigatória  

2 – A participação das associações ou movimentos de natureza política encontra-se excluída do âmbito do 

Orçamento Participativo Jovem, uma vez que o seu envolvimento na elaboração dos documentos previsionais 

poderá ser assegurado através de outros meios e instrumentos de participação. 

Capítulo IV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 22.º 

Avaliação 

Numa perspetiva de melhoria contínua de todo processo, os cidadãos que participaram na votação serão 

convidados a avaliar cada edição do Orçamento Participativo através do preenchimento de um inquérito. 

Artigo 23.º 

Relatório final  

1 – No final de cada edição do Orçamento Participativo será elaborado pela Comissão Técnica de Análise um 

relatório final do procedimento, do qual deverá constar informação referente: 

a) Resumo da atividade da Comissão Técnica; 

b) Lista das propostas apresentadas; 

c) Lista das propostas selecionadas e rejeitadas, com respetiva fundamentação; 

d) Alterações às propostas apresentadas em sede de comissão; 

e) Reclamações e respetiva análise; 

f) Lista final das propostas aprovadas; 

g) Resultados eleitorais; 

h) Propostas incluídas no orçamento municipal e nas grandes opções do plano do ano seguinte. 

2 – Como corolário do princípio da transparência, o relatório final será divulgado na página eletrónica do 

Município de Reguengos de Monsaraz. 

Artigo 24.º 

Suspensão do Orçamento Participativo 

1 - Mediante deliberação devidamente fundamentada, a Câmara Municipal poderá suspender a realização do 

Orçamento Participativo que esteja em curso quer uma edição futura. 

2 – Da deliberação referida no número anterior será dado conhecimento ao órgão deliberativo na primeira 

reunião que tenha lugar após essa decisão. 
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Artigo 25.º 

Calendarização transitória 

No ano de implementação do presente Regulamento será, transitoriamente, adotada a seguinte calendarização 

para o procedimento do Orçamento Participativo: 

a) Fase de “Preparação do processo e divulgação” – até 30 de junho;  

b) Fase de “Apresentação de propostas”: 

i) On - line - de 1 de julho a 1 de agosto; 

ii) Realização das Assembleias Participativas e apresentação presencial de propostas - de 1 de julho a 1 de 

agosto; 

c) Fase da “Análise técnica das propostas”: 

i) Análise técnica das propostas – de 1 a 8 de agosto; 

ii) Divulgação das propostas previamente aprovadas - até 8 de agosto; 

iii) Reclamações – de 9 a 20 de agosto; 

iv) Resposta às reclamações – de 21 de agosto a 1 de setembro; 

v) Anúncio das propostas aprovadas: até 1 de setembro; 

d) Fase de “Votação das propostas” – de 1 a 30 de setembro; 

e) Fase de “Apresentação pública dos resultados” – após 1 de outubro. 

Artigo 26.º 

Casos omissos 

As dúvidas surgidas na interpretação do presente Regulamento bem como as suas omissões serão resolvidas 

por deliberação do órgão executivo municipal.  

Artigo 27.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte à sua publicação nos termos legais.” 

Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto o Executivo Municipal deliberou, por 

unanimidade:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 70/GP/2016; --------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, aprovar o Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz; ---  

c) Submeter o aludido Regulamento do Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz à 

aprovação da Assembleia Municipal, em ordem ao preceituado na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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d) Determinar à unidade orgânica de Administração Geral 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 

treze votos a favor dos membros Ana Maria Férias Paixão Duarte; António Joaquim dos Loios 

Paulo; Gracinda Rosa Canhão Calisto; Luis Fernando Valadas Viola; Joaquim José Ramalhosa 

Passinhas; Joaquim Virgílio Casco Martelo; Júlio Manuel Cachopas Colaço Valido; Marta de Jesus 

Rosado Santos; João Miguel Rita Mestre; António José Fialho Cartaxo; Jorge Miguel Martins 

Berjano Nunes; Élia de Fátima Janes Quintas e Gabriela Maria Mendes Ramalho Furão e um voto 

de abstenção do membro Maria Luísa Neves Pires da Cunha aprovar o Regulamento do 

Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz.  ---------------------------------------  

Período de Intervenção do Público 

A Senhora Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, informou que de seguida se entraria no 

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 Segundo Secretário desta Mesa da Assembleia Municipal, Emanuel Lopes Silva 

Janeiro, 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 três horas e dez 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. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Presidente da Mesa,            

 

O Primeiro Secretário,            

 

O Segundo Secretário,            
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