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REGUENG®S 
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EDITAL 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - DIVULGAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

José Gabriel Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, torna 

público, nos termos do artigo 19. º do Regulamento do Orçamento Participativo do Município de 

Reguengos de Monsaraz, os resultados da votação de propostas da edição de 2016 do 

Orçamento Participativo. 

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 de 2017, por ordem 

decrescente do número de votos obtidos até ao limite da verba afeta ao Orçamento 

Participativo, nos seguintes termos: 

A - Projeto estruturante de âmbito municipal 

Proposta 

Nova Pav;mentação da Rua do CovaUnho 

B - Projetos de pequena dimensão 

Proposta 

Casas de banho! balneádos de apofo ao 

PoUdesportjvo de São Pedro do Corval 

Parque jnfanW na Zona Desportjva de 

Reguengos de Monsaraz 
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Reestruturação do Parque Outeiro XXI 

C- Outros projetos 

Proposta 

Requalificação da Rua da Defesa - São Marcos 

do Campo 

Monsaraz 

Freguesia 

União das Freguesias de Campo e Campinho 

A Rua da Defesa, em São Marcos do Campo, apresenta graves insuficiências ao nível de esgotos 

pluviais o que origina, no período de chuvas, graves dificuldades de escoamento das águas e 

constrangimentos para prédios confinantes com a mesma. Acresce, ainda, a irregularidade do 

pavimento que faz com que a rua ofereça perigosidade para os peões. Nestes termos, é 

reconhecido o mérito e oportunidade da proposta, pelo que a mesma será integrada pelo 

executivo municipal na proposta de orçamento e nas grandes Opções do Plano para o ano de 

2017. 

Reguengos de Monsaraz, 6 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO- EDIÇÃO 2016 
Resultados da Votaçao 
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1.º 

2.º 

3.º 

4.º 

5.º 

6.º 

7.º 

7.º 

7.º 

Nova pavimentação na 
Rua do Cavalinho 

Casas de 
banho/balneários de 

apoio ao Polidesportivo 
de São Pedro do Corval 

Parque infantil na zona 
desportiva de 
Reguengos de 

Monsaraz 

Alcatroamento de 
estrada 

Carreira Urbana -
Reguengos de 

Monsaraz 

Restruturação do 
Parque Outeiro XXI 

Recuperação 
estrada/ponte Olival da 

Pêga 

Requalificação da 
Travessa Rua Nova a 

Travessa dos Vais 

Requalificação largo 
igreja Santo António do 

Baldio 

Reguengos de 
Monsaraz 

Corval 

Reguengos de 
Monsaraz 

Reguengos de 
Monsaraz 

Reguengos de 
Monsaraz 

Monsaraz 

Monsaraz 

Corval 

Corval 

Em virtude da população que reside nesta rua já ser na sua maioria idosa e 
com dificuldades de mobilidade, era de grande satisafação que a rua do 
cavalinho visse todo o seu pavimento que se encontra em pedra, ser 
substituído. 
Já há vários anos que as pessoas que ai residem se queixam do degradado 
e irregular pavimento. o que provoca muitas vezes quedas e ferimentos. 
Com esta nova aquisição todos os moradores poderiam fazer a sua vida 
normal e sem receio de cair e escorregar a qualquer momento. 

Apoio à infraestrutura desportiva existente, uma vez que não existem este 
tipo de infraestruras de apoio.Serviria ainda para apoio aos eventos culturaias 
e recreativos realizados na freguesia (ex.: FIOBAR, mercados, etc.) 

Criação de um parque infanti l na zona des~ortiva de Reguengos de 
Monsaraz, perto das Piscinas Municipais . E uma zona muito frequentada por 
pessoas de qualquer idade e famílias que diariamente vão fazer desporto, ou 
simplesmente passear, mas infelizmente não há qualquer espaço pensado 
para as crianças. Mesmo que não se implemente um grande projeto como o 
Desporto XXI, a montagem de um simples parque infantil e alguns bancos de 
jardim já colmatava a falta de locais para crianças nesta zona da cidade. É a 
única zona da cidade onde não foram criados parques infantis. 

Proposta de alcatroamento de estrada junto à Rua da Junqueira (traseiras da 
Urbanização Rotunda do Sol que passa nas instalações da fábrica de 
produção da marca Sharish Gin). 
A dita estrada serve diversos cidadãos da zona, que têm as suas residências 
nesta área, assim como serve de passagem a camionetas de distribuição de 
bebidas, sendo que se justifica o arranjo do pavimento. No periodo do 
Inverno, com a chegada da chuva, toda a estrada é de dificil acesso pela 
lama e buracos que se formam e dificultam a vida diária dos moradores que 
aguardam há anos o processo de reparação do pavimento. 

Implementação de uma carreira urbana na cidade de Reguengos de 
Monsaraz que faça a ligação entre vários pontos estratégicos. Esta carreira 
urbana possibilitará a deslocação dos munícipes entre aos serviços (Centro 
de Saúde, Tribunal, FinanÇas, Câmara Municipal , escolas). comércio e outros 
pontos de interesse na cidade. 
A proposta potenciará o uso dos transportes públicos , diminuindo a utilização 
de veículos particulares , facilitando estacionamentos no centro da cidade e 
possibilitando a mobilidade dos cidadãos. 

Reaproveitamento do Espaço Outeiro XXI para Festas de Verão e Arraiais 
com a Construção de um Palco e mesas na parte de cima do Recinto, uma 
vez que as Festas de Verão são realizadas no Largo da Igreja, e tem que se 
cortar o trânsito nessa Rua, dando impedimento na deslocação à Mercearia 
local para os fornecedores e clientes , mas também aos moradores. 

Exmºs Srs 
Estando inscrita na Rota Transalentejo "Escritas de Pedra e Cal" e 
atravessando o Olival da Pêga, a estrada e antiga ponte "romana", que liga a 
Rua da Barrada na aldeia do Telheiro á estrada que faz a ligação Outeiro-
Menir da Belhoa-Barrada, está em avançado estado de degradação. 
Podendo ser um lugar de passagem e visita obrigatórias para os que cada 
vez mais nos visitam, neste momento não tem as minimas condições e a 
~ante já referida é inclusivé perigosa para passagens pedonais. 
E recorrente ver visitantes que apesar de vontade em visitar os locais 
referidos, voltam para trás , por insegurança e falta de condições e indicações. 
Obrigado e felecito desde já esta iniciativa da CMRM. 

Esta travessa ha muito que foi arranjada inclusive com gravilha, faltando 
apenas o alcatrão, é uma ligação dentro da propria aldeia que se encontra em 

estado degradado em que a ligação não é muito grande e que servia a 
oooulacão em aeral. 

A Requalificação do largo da igreja e Santo António do Baldio deve ser 
analisada e posta em prática, pois encontra-se ai sediada lambem a casa 
mortuária, nomeadamente na altura do inverno torna-se muito desagradável a 
passagem , uma vez que a lama é muito acentuada. a requalificaçao deve 
passar por colocar mais bancos, árvores , piso, tornar mais agradável e 
utilizável este esoaco. 
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Requalificação da 

travessa que liga Rua A travessa indicada que faz a ligação entre duas ruas arranjadas fica um 
7.º dos Mármores a Rua Corval pouco desenquadrada pois as lamas, aguas escorrem para as ruas o 

Nossa Senhora de indicadas. 
Fátima - St" Ant. Baldio 

Requalificação da Rua da Defesa em São Marcos do Campo, tendo em conta 
Requalificação da Rua a inexistência de esgotos pluviais. Atualmente os quintais são inundados 

7.º da Defesa - São Marcos Campo e Campinho pelas águas pluviais, encaminhando-se as águas para alguns quintais. o 
do Campo O piso tamém precisa de requalificação uma vez que se torna perigoso para 

os peões. 


