
 

 

 

Gabinete da Presidência 
Informação do Presidente da Câmara Municipal 

 

1 

Gabinete da Presidência 
 

Informação do Presidente da Câmara Municipal 

de Reguengos de Monsaraz 

 

De harmonia com o preceituado na alínea c), do n.º 2 do artigo 25º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

Reguengos de Monsaraz, 28 de novembro de 2018 

 



 

 

 

  



 

 

 

Gabinete da Presidência 
Informação do Presidente da Câmara Municipal 

 

3 

  



 

 

 

 



 

 

 

Gabinete da Presidência 
Informação do Presidente da Câmara Municipal 

 

5 

Índice 

I. Nota introdutória ................................................................................................................................. 9 

II. Deliberações ...................................................................................................................................... 19 

Reunião ordinária n.º 20  de dia 19/09/2018 ................................................................. 20 

Reunião ordinária n.º 21  de dia 03/10/2018 ................................................................. 22 

Reunião ordinária n.º 22  de dia 17/10/2018 ................................................................. 23 

Reunião ordinária n.º 23  de dia 31/10/2018 ................................................................. 25 

III. Objetivos e Programa Fundamentais da Gestão Municipal ................................................. 27 

Objetivo 1 Políticas Sociais de Proximidade .............................................................................. 28 

SOLIDARIEDADE Medidas de Apoio Social ......................................................................... 29 

Conselho Local de Ação Social de Reguengos de Monsaraz integrou o IEFP no 

Núcleo Executivo ..................................................................................................................... 30 

Objetivo 2 Qualidade de Vida e Ambiente ................................................................................ 32 

ANOSSACULTURA Desenvolvimento da identidade cultural ......................................... 33 

Coro Polifónico da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense cantou em Paris

 ...................................................................................................................................................... 34 

Direção Regional de Cultura do Alentejo emitiu parecer positivo para a inventariação 

da olaria de S. Pedro do Corval ............................................................................................ 37 

Exposição “Diez años de la pieza del mes” em Monsaraz ............................................. 38 

Exposição “Imaginarius” apresentou quadros com as cores do Alentejo .................. 40 

Monsaraz recebe exposição “Ibéria” que defende integração cultural de Portugal e 

Espanha ...................................................................................................................................... 42 

Luís Filipe Marcão apresentou o livro de poesia “Travessia do Tempo Ágil” ........... 44 

Tributo aos Xutos e Pontapés no Outubro Mês da Música ......................................... 47 

EDUCAR E FORMAR Ações dirigidas às crianças e jovens .............................................. 50 



 

 

 

“Visita ao Palácio Assombrado” no Halloween com cerca de 300 participantes .... 51 

Hélder Santos apresentou livro “Tomás, um aluno top” com prefácio do selecionador 

nacional de futebol .................................................................................................................. 54 

ESPIRITODESPORTIVO Incentivo das práticas desportivas ............................................ 57 

Evento mototurístico Portugal de Lés-a-Lés Off-Road passou por Reguengos de 

Monsaraz ................................................................................................................................... 58 

Passeio todo-o-terreno ligou Mafra a Reguengos de Monsaraz ................................. 60 

Objetivo 3 Desenvolvimento Económico Sustentável ........................................................... 63 

TURISMO Exploração do potencial turístico ........................................................................ 64 

Reguengos de Monsaraz promoveu a marca Capital dos Vinhos de Portugal em Paris

 ...................................................................................................................................................... 65 

DINAMIZAR  Dinamização da Atividade Económica .......................................................... 68 

Reguengos de Monsaraz aderiu à Rede Cidades Europeias Sabor Sur ..................... 69 

IV. Síntese de Funcionamento dos Serviços .................................................................................. 71 

JUA | Gabinete Jurídico e de Auditoria .............................................................................. 72 

GCI | Gabinete de Comunicação e Imagem ...................................................................... 78 

AGL | Administração Geral ........................................................................................................ 93 

RHU | Recursos Humanos ..................................................................................................... 94 

TLS | Taxas e Licenças ............................................................................................................ 96 

BU | Balcão Único .................................................................................................................... 99 

INF | Informática ................................................................................................................... 100 

GED | Gestão Documental ................................................................................................. 112 

FIN | Financeira ......................................................................................................................... 113 

APV | Aprovisionamento ..................................................................................................... 123 

AOP | Administrativa de Obras e Projetos ..................................................................... 129 



 

 

 

Gabinete da Presidência 
Informação do Presidente da Câmara Municipal 

 

7 

DET | Desenvolvimento Económico e Turismo ............................................................ 139 

POA | Planeamento, Obras e Ambiente .................................................................................. 144 

URB | Urbanismo, Ordenamento do Território e Fiscalização .................................. 145 

AGSB | Águas e Saneamento Básico ............................................................................... 147 

AMB | Higiene e Ambiente ................................................................................................ 152 

GTF | Gabinete Técnico Florestal ..................................................................................... 154 

AMB + GTF | Ações em comum do Ambiente e do Gab. Téc. Florestal ................ 156 

RUEV | Requalificação Urbana e Espaços Verdes ........................................................ 158 

ARQ | Gabinete de Arqueologia ....................................................................................... 160 

CED | Cultura, Educação e Desporto ....................................................................................... 166 

EDC | Educação .................................................................................................................... 167 

CUL | Cultura ......................................................................................................................... 177 

Biblioteca Municipal ............................................................................................................. 180 

DES | Desporto ..................................................................................................................... 184 

ACS | Ação Social .................................................................................................................. 189 

Atividades em parceria com o Centro de Saúde de Reguengos de Monsaraz .............. 201 

Fisioterapia ............................................................................................................................. 202 

 



 

 

 

  



Introdução    

 

 

Gabinete da Presidência 
Informação do Presidente da Câmara Municipal 

I 

9 

I. Nota 
introdutória 

  



 

 

 

5.ª Conferência Mundial de Enoturismo 
em Reguengos de Monsaraz 
É uma honra para Reguengos de Monsaraz, território que assume centralidade no 

panorama vitivinícola português, ter a confiança do Governo de Portugal e da OMT - 

Organização Mundial de Turismo, para assumir a liderança da organização da 5.ª edição da 

Conferência Mundial de Enoturismo da OMT, a realizar no outono de 2020. 

A conferência contará com a presença de especialistas nacionais e internacionais que 

analisarão o setor do Enoturismo a nível mundial, debaterão as suas problemáticas e 

apontarão estratégias para o seu desenvolvimento. Será um momento único de promoção 

do nosso território junto de opinion-makers de várias partes do mundo. 

A realização desta conferência de dimensão mundial em Reguengos de Monsaraz e no 

Alentejo, representará o culminar de uma fase de ouro da promoção do território de 

Reguengos de Monsaraz no Mundo, a qual se iniciou com a proclamação pela RECEVIN - 

Rede Europeia de Cidades do Vinho do nosso território como Cidade Europeia do Vinho 

2015. Foi com a obtenção deste evento para o nosso território que demos início à ativação 

da marca territorial REGUENGOS DE MONSARAZ CAPITAL DOS VINHOS DE 

PORTUGAL, marca que nos tem permitido participar em ações de divulgação em feiras e 

congressos internacionais de turismo na China, França, Brasil, Polónia, Espanha e 

Alemanha, onde promovemos os 10 valores patrimoniais que caracterizam o Nosso 

Concelho, nomeadamente a Olaria de São Pedro do Corval, História e Megalitismo, 

Astroturismo, Monsaraz, Cante Alentejano, Grande Lago Alqueva, Paisagem e Natureza e 

Vinhos e Enoturismo. Cinco anos depois assumiremos a organização do maior evento que 

se realiza no Mundo sobre Enoturismo. 

No passado dia 7 de setembro demos início a esta caminhada com uma intervenção, 

enquanto Presidente da RECEVIN e Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, na 3.ª edição da Conferência Mundial de Enoturismo que se realizou na capital 

da República da Moldova, Chisinau. A intervenção teve como objetivo dar a conhecer o 

trabalho que tem vindo a ser realizado ao longo dos últimos anos pela Rede Europeia a que 

presidimos desde 2016, assim como fazer uma primeira apresentação aos mais de 250 
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participantes, oriundos de 30 países, do território que em 2020 acolherá a 5.ª Conferência 

Mundial de Enoturismo. Em 2019 será a vez Santiago do Chile, assumir esta enorme e 

honrosa responsabilidade.  

As primeiras palavras da Senhora Secretária de Estado do Turismo sobre esta honrosa 

escolha referem que este é “um momento inesquecível para a afirmação de Portugal”, e 

que os dois anos que antecedem este evento “devem ser de reflexão conducente à ação 

no sentido de estruturar devidamente o nosso enoturismo, as rotas dos vinhos e as 

experiências enoturísticas, proporcionando a todos os que nos visitarem a imagem de um 

Alentejo que tanto nos orgulha”. 

Este será certamente um importante momento de promoção e valorização de Reguengos 

de Monsaraz, do Alentejo e do chamado “interior” de Portugal, o qual preparámos desde a 

visita do Secretário Geral da OMT, o georgiano Zurab Pololikashvili, ao nosso Concelho e 

Região, ocorrida em fevereiro deste ano.  

Este é igualmente o momento para manifestar o enorme agradecimento ao Governo 

Português, na pessoa da Senhora Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, 

pela confiança no nosso território para liderar esta importante organização.   

E assim se constrói uma história de sucesso que queremos para todos os Reguenguenses 

e Alentejanos! 

Promoção Internacional de Reguengos de 
Monsaraz: Paris é só mais um bom 
exemplo! 
O turismo tem assumido cada vez mais relevo no nosso País, revelando-se uma atividade 

estratégica para o nosso desenvolvimento económico e social coletivo.  

Esta realidade está também espelhada no nosso Concelho, onde a atividade turística é 

atualmente um fator de formação de centralidades regionais deste território.  

Temos uma enorme riqueza em termos de património arqueológico, arquitetónico, 

paisagístico, ambiental, gastronómico e vinícola. É este património que nos define e que 



 

 

 

marca a nossa identidade cultural e é este património que temos vindo a promover nacional 

e internacionalmente. 

França tem vindo, ao longo dos últimos anos, a revelar-se um mercado estratégico para o 

nosso território, na medida em que representa atualmente cerca de 14% dos turistas que 

nos visitam.  

Atendendo a esta realidade Reguengos de Monsaraz esteve presente na Fête des 

Vendanges de Montmartre que decorreu em Paris de 12 a 14 de outubro. Neste certame, 

considerado o terceiro mais importante da cidade luz, foi feita a promoção da marca 

territorial “Reguengos de Monsaraz Capital dos Vinhos de Portugal”, mas também de outras 

potencialidades económicas, patrimoniais e turísticas do nosso Concelho, nomeadamente, 

as mantas, a olaria de São Pedro do Corval, os queijos, o mel e a doçaria tradicional. 

Num espaço de excelência, no coração de Paris, junto à Basílica do Sacré Coeur 

apresentámos aos milhares de visitantes a vila medieval de Monsaraz, o centro oleiro de 

São Pedro do Corval, a praia fluvial de Monsaraz, o megalitismo e o grande Lago Alqueva. 

A Basílica do Sacré Coeur e a Igreja Nossa Senhora de Fátima foram o palco perfeito para 

as atuações do Coro Polifónico da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense que 

acompanharam esta ação promocional, onde se pode, efetivamente, visitar “Portugal em 

Montmarte”. Com este recurso cultural de excelência temos igualmente assegurada uma 

imagem de um Povo evoluído que tem no elevado nível cultural um dos seus aspetos mais 

identitários. 

Estas ações são, assim, determinantes para a projeção do nosso Concelho, para que nos 

visitem e para que possamos ser reconhecidos como um destino de excelência para visitar, 

para investir e para viver. 

A primeira interação dos turistas com o nosso território começa em iniciativas como esta, 

pois permitem-nos que o turista crie uma primeira imagem do território a partir do que vê, 

ouve ou prova. A criação de uma primeira imagem positiva é determinante para a 

qualificação e promoção do destino. 

A presença na Fête des Vendanges de Montmartre permitiu-nos fazer marketing territorial, 

um instrumento que consideramos estratégico para a valorização do nosso território e que 

tem como finalidade responder positivamente às pessoas que aqui vivem, intervindo em 
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aspetos que melhorem a sua qualidade de vida e sentimento de identidade e pertença, 

procurando, por outro lado, contribuir para a melhoria da competitividade da nossa Região, 

criando dinâmicas de promoção e divulgação. 

Todas as missões que temos empreendido, dentro ou fora do nosso País, há algo que nunca 

esqueceremos, o nosso território e as nossas gentes são o nosso principal recurso, são os 

construtores de um destino com identidade, fundamental para a promoção territorial e para 

a valorização dos nossos valores identitários das nossas Gentes e do nosso património 

coletivo. 

Ter estratégia e torná-la sustentável conseguindo os recursos financeiros e humanos 

adequados são pressupostos fundamentais para um “pensamento global e uma ação local”, 

paradigma do moderno Poder Local. 

Criar atratividade em territórios de baixa densidade populacional também passa pelo arrojo 

de assumir que REGUENGOS DE MONSARAZ é, atualmente, um dos locais do Mundo 

com melhor qualidade de vida para oferecer.  

Enoturismo, um setor estratégico para o 
Concelho de Reguengos de Monsaraz 
Os últimos dias ficaram marcados pelas diversas comemorações alusivas ao dia Europeu 

do Enoturismo, iniciativa que decorre sob a égide da RECEVIN. Enquanto Presidente desta 

Rede Europeia de Cidades do Vinho, desde 2016, o tema do enoturismo tem estado 

sempre presente nos principais objetivos e missões, assumindo-se como fator estratégico 

para a promoção dos territórios vinhateiros. 

No ano 2018, para além do Dia Europeu do Enoturismo, comemorou-se pela primeira vez 

o Dia Mundial do Enoturismo, pois países como o Brasil, Chile, Argentina e Uruguai 

aderiram à iniciativa, uma vez que reconhecem a importância do setor e têm feito uma 

forte aposta na sua dinamização, através da AENOTUR, Associação Internacional de 

Enoturismo. Esta Associação é presidida pela brasileira Ivane Favero, que nos deu a honra 

de estar presente na apresentação do filme Setembro a Vida Inteira, um filme de Ana Sofia 

da Fonseca. 



 

 

 

A industria do vinho tem vindo a assumir-se como eixo estruturante na economia nacional, 

apresentando um elevado volume de negócios que se reflete positivamente na balança 

comercial. Este setor apresenta-se como gerador de emprego na produção e 

transformação da uva e assume-se como uma possível resposta à empregabilidade no 

mundo rural. 

O Alentejo é uma das mais importantes regiões vinícolas de Portugal, são cada vez mais os 

turistas que procuram o Alentejo para experiências ligadas ao setor vitivinícola, sendo, 

desta forma, o enoturismo uma atividade económica com potencial de crescimento. 

A qualidade dos nossos vinhos, a nossa gastronomia, as nossas paisagens e a arte de bem 

receber, tão caraterística dos alentejanos faz com que o Alentejo seja visto como um dos 

melhores destinos enoturísticos do Mundo, tal como aconteceu em 2014, ano em que o 

Alentejo foi eleito pelo jornal norte-americano USA Today como a melhor região vinícola 

do mundo. 

O Enoturismo é também uma das linhas estruturantes da nossa política local, com um 

trabalho iniciado há algum tempo, mas que estou certo, ganhará escala nos próximos anos. 

Acredito que temos todas as condições para sermos reconhecidos internacionalmente 

como destino enoturístico de excelência, no entanto temos consciência que ainda existe 

um caminho a percorrer. O território tem que estar devidamente preparado para receber 

os enoturistas, a oferta tem que ser diversificada e, acima de tudo, tem que ser uma oferta 

pautada pela excelência. 

Há que pensar o Enoturismo do Concelho de Reguengos de Monsaraz, mas 

fundamentalmente definir um rumo, uma visão e estabelecer as prioridades para a Região, 

apontando metas concretas. Para que o Enoturismo seja efetivamente uma atividade 

sustentável ao longo de todo o ano, acrescentando dessa forma valor ao território, é 

fundamental a definição de objetivos concretos.  

A valorização do nosso Concelho passa, desta forma, pela associação de uma oferta 

qualificada ao mundo rural. A simbiose entre a ruralidade do nosso território, caracterizada 

pelas nossas tradições, o nosso património, a nossa gastronomia, a nossa forma de receber 

e ofertas de excelências àqueles que nos visitam, será uma relação vencedora que fará do 

Concelho de Reguengos de Monsaraz uma referência ecoturística.  
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Entendo ainda, que o Enoturismo pode ser determinante para a inversão de desequilíbrios 

e desigualdades entre as Regiões, sendo também uma medida estratégica de combate à 

interioridade. Desta forma, acredito que o Enoturismo será a aposta certa para os próximos 

anos no Concelho de Reguengos de Monsaraz, pois pode ser assumido como uma estrutura 

dinamizadora do território, promovendo a fixação das populações, assim como a 

valorização dos nossos recursos. 

Outros assuntos 
19 de setembro de 2018 

 Apresentação do ano letivo 2018/2019 do Polo de Reguengos de Monsaraz da 

Universidade Popular Túlio Espanca; 

22 e 23 de setembro de 2018 
 Prova do Campeonato Portugal Drift; 

 Concurso de Saltos Nacional B -  Centro Hípico Municipal; 

25 de setembro de 2018 
 Arranque da obra do Café Central; 

27 de setembro de 2018 
 Comunicação da decisão de implementar no distrito de Évora do projeto piloto de 

voto eletrónico presencial nas próximas Eleições Europeias; 

 Receção aos Professores e à Comunidade Educativa nos jardins da Biblioteca 

Municipal; 

28 de setembro de 2018 
 4ª Edição do Portugal de Lés-a-lés Offroad em Reguengos de Monsaraz com 

plantação de uma árvore na EB1 Caridade; 

03 de outubro de 2018 
 Inauguração da Adega Elite Vinhos; 



 

 

 

05 de outubro de 2018 
 Implantação da República: Cerimónia de hastear das bandeiras; 

 Passeio TT Mafra – Reguengos de Monsaraz; 

12 de outubro de 2018 
 Festa das Vindimas – Paris (de 12 a 14 de outubro);  

 MMA: Inauguração Exposição "Ibéria: Saudade Hispano-Lusa" 

20 de outubro de 2018 
 Passeio Mercedes-Benz 4Matic Experience – Clube Escape Livre; 

25 de outubro de 2018 
 Entrevista Rádio Renascença sobre limitações de navegabilidade no Grande Lago;  

 Alentejo Global Invest - Receção de Comitiva de Embaixadora da Suécia e 

representantes das Embaixadas da Argentina, Brasil e EUA e Câmaras de Comercio 

Luso Chinesa, Argentina-Portugal e EUA-Portugal; 

27 de outubro de 2018 
 Lançamento do Livro "Travessia do tempo Ágil", de Luís Filipe Marcão; 

28 de outubro de 2018 
 III Encontro IberoAmericano de Turismo Rural; 

29 de outubro de 2018 
 Reunião do Conselho Geral ESCM; 

31 de outubro de 2018 
 V Gala Portugal-China; 

1 de novembro de 2018 
 38.º Aniversário da Casa de Cultura de Corval; 

3 de novembro de 2018 
 Lançamento do livro "Tomás, um aluno TOP" de Hélder Rosado Santos; 

 Missão Alentejo Global Invest – China (de dia 3 a 9); 

9 de novembro de 2018 
 Gala de Prémios Mais Alentejo; 
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10 de novembro de 2018 
 Associativismo: que caminho?; 

11 de novembro de 2018 
 48 horas Automóveis Antigos Alentejo 2018; 

13 de novembro de 2018 
 Receção do novo equipamento desobstrutor do MRM; 
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II. Deliberações 
  



 

 

 

Reunião ordinária n.º 20 
 de dia 19/09/2018 

ASSUNTO DELIBERAÇÃO 

Relatório de Revisão às Demonstrações Financeiras do 
Município de Reguengos de Monsaraz - 1.º Semestre de 2018  
(Informação n.º 4/GP/2018) 

Com conhecimento 

Processo Disciplinar n.º 1/AGL/2018: Relatório Final  Com conhecimento 

Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Ginástica e 
Trampolins: Competição Mundial Grupo de Idades  
(Pedido de Apoio n.º 30/VMS/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Atlético Sport Clube: Torneio Capital Vinhos Portugal  
(Pedido de Apoio n.º 31/VMS/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Atlético Sport Clube: Torneio Reguengos de Monsaraz Cup  
(Pedido de Apoio n.º 32/VMS/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Centro Cultural de Outeiro: Festas em Honra de Nossa 
Senhora da Orada (Pedido de Apoio n.º 28/VJN/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Centro de Recreio Popular de Motrinos: Festas em Honra de 
Nossa Senhora do Carmo (Pedido de Apoio n.º 29/VJN/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz: 
Cedência de Auditório Municipal (Pedido de Apoio n.º 
30/VJN/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Resolução de requerer a declaração de utilidade pública da 
expropriação de uma parcela de terreno com 9.777 m2, sita 
na Freguesia de Monsaraz, destinada ao Parque de 
Estacionamento do Centro Náutico de Monsaraz (Proposta n.º 
83/GP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Saneamento Financeiro – Liquidação de PREDE – Programa 
de Regularização Extraordinária de Dívidas ao Estado e PAEL 
– Programa de Apoio à Economia Local (Proposta n.º 
84/GP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Revisão n.º 1 ao Plano Plurianual de Investimentos 2018-2021 
e ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz do 
ano de 2018  
(Proposta n.º 85/GP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Aprovação da Conta Final da Empreitada de “Parque de 
Estacionamento do Rossio de Reguengos de Monsaraz”  
(Proposta n.º 86/GP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Acionamento da cláusula de reversão a favor do Município de 
Reguengos de Monsaraz do Lote 8 da Zona Industrial de 
Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 87/GP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Normas de Funcionamento do Projeto + Sucesso  
(Proposta n.º 85/VP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Listas Finais das Propostas a submeter a votação das edições 
de 2018 do Orçamento Participativo e do Orçamento 
Participativo Jovem – Ratificação do Despacho  
(Proposta n.º 86/VP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de 
Reguengos de Monsaraz e a Subcomissão de Coordenação 

Aprovado por unanimidade 
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ASSUNTO DELIBERAÇÃO 

Regional do Alentejo para o Sistema Nacional de Intervenção 
Precoce na Infância (Proposta n.º 87/VP/2018) 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe  
(Proposta n.º 88/VP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 
(Proposta n.º 89/VP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino 
superior público (Proposta n.º 90/VP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Direito à ocupação das Lojas 12, 17, 26 e 27 do Mercado 
Municipal de Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 
21/VMS/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Administração Urbanística: 
- Monzagal, Lda. (Proc.º 8/2018) 
- Dar uns Pontos – Serviços Médicos, S.A. (Proc.º 26/2014) 
- Joaquim Almeida Lagareiro (Proc.º 05/2018) 

 
Aprovado por unanimidade 
Aprovado por unanimidade 
Aprovado por unanimidade 

 



 

 

 

Reunião ordinária n.º 21 
 de dia 03/10/2018 

ASSUNTO DELIBERAÇÃO 

Universidade Lusófona: Projeto “Tourism Innovation 
Journeys” – cedência de Auditório Municipal  
(Pedido de Apoio n.º 31/VJN/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Fábrica da Igreja Paroquial de Reguengos de Monsaraz: 
cedência de Auditório Municipal  
(Pedido de Apoio n.º 32/VJN/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Emissão de parecer nos termos do n.º 1 do artigo 54.º da Lei 
n.º 91/95, de 2 de setembro, com redação da Lei n.º 
64/2003, de 23 de agosto – constituição de compropriedade 
do prédio rústico denominado por “Horta do Benfica”, sito na 
freguesia de Corval (Proposta n.º 88/GP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Contribuição extraordinária à Associação Rede de Judiarias 
de Portugal – Rotas de Sefarad (Proposta n.º 89/GP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Alteração ao número de beneficiários da Bolsa de Ocupação 
Temporária de Tempos Livres, prevista no Regulamento de 
Atribuição do Cartão Social do Munícipe de Reguengos de 
Monsaraz (Proposta n.º 91/VP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 
(Proposta n.º 92/VP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 
(Proposta n.º 93/VP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Otimização e reforço da rede de recolha seletiva: aquisição 
de conjuntos/ilhas de ecopontos subterrâneos – Relatório 
final/Adjudicação e minuta de contrato  
(Proposta n.º 22/VMS/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Administração Urbanística: 
Comunicação Prévia: 
- Domingos Gomes Cardoso (Processo Administrativo n.º 
60/2018) 
 

 
 
Com conhecimento 
 

Administração Urbanística: 
- Louristal, Hostel e Serviços, Lda. (Proc.º 63/2018) 
 
- Joaquim António Medinas Alas (Proc.º 61/2018) 
- Luís Miguel Roques Leitão (Proc.º 62/2018) 
- Rui Miguel Bico Guerreiro (Proc.º 64/2018) 
- Maria Luísa Pinto Ramos (Proc.º 69/2018) 

 
Aprovado/Ratificado por 
unanimidade  
Aprovado por unanimidade 
Aprovado por unanimidade 
Aprovado por unanimidade 
Aprovado por unanimidade 
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Reunião ordinária n.º 22 
 de dia 17/10/2018 

ASSUNTO DELIBERAÇÃO 

Arquivamento do processo de inquérito n.º 97/16.1T9RMZ  
(Informação n.º 20/JUA-MAB/2018) 

Com conhecimento 

Grupo Cultural e Desportivo da Freguesia de Monsaraz: 
Caminhada de São Martinho  
(Pedido de Apoio n.º 33/VMS/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Concelhia de Reguengos de Monsaraz do Partido Socialista: 
cedência de Auditório da Biblioteca Municipal  
(Pedido de Apoio n.º 33/VJN/2018) 

Aprovado por unanimidade 

ANI + Reguengos – Associação de Proteção de Animais de 
Reguengos de Monsaraz: cedência de Auditório Municipal 
(Pedido de Apoio n.º 34/VJN/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Parecer Jurídico n.º 17/JUA-MS/2018 – Ressarcimento de 
danos em viatura  

Aprovado por unanimidade 

Emissão de parecer nos termos do n.º 1 do artigo 54.º da Lei 
n.º 91/95, de 2 de setembro, com redação da Lei n.º 
64/2003, de 23 agosto: constituição de compropriedade de 
prédio rústico denominado por “Ferregial da Eira”, sito na 
freguesia de Corval (Proposta n.º 94/VP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Emissão de parecer nos termos do n.º 1 do artigo 54.º da Lei 
n.º 91/95, de 2 de setembro, com a redação da Lei n.º 
64/2003, de 23 de agosto: constituição de compropriedade 
de prédio rústico denominado por “Ferregial do Ribeiro”, sito 
da freguesia de Corval (Proposta n.º 95/VP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 
96/VP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 
(Proposta n.º 97/VP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 
(Proposta n.º 98/VP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Distrate da escritura de compra e venda e reversão a favor do 
Município de Reguengos de Monsaraz do Lote 8 da Zona 
Industrial de Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 
99/VP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Hasta pública para alienação de equídeos  
(Proposta n.º 100/VP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Escala de turnos de serviço das farmácias do concelho de 
Reguengos de Monsaraz para o ano de 2019  
(Proposta n.º 101/VP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Revisão do Subsídio atribuído à Sociedade União Perolivense 
(Futsal) – Ano 2018 (Proposta n.º 23/VMS/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Administração Urbanística: 
Comunicação Prévia: 
- Pedro Miguel Belo Pereira (Processo Administrativo n.º 
67/2018) 
- LGR Sociedade Unipessoal, Lda. (Proc.º 19/2013) 
- Joaquim Manuel Cardoso Pinto e Francisca Queimado 
Cardoso (Proc.º 51/2018) 

 
 
Com conhecimento 
Aprovado por unanimidade 
Aprovado por unanimidade 
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Reunião ordinária n.º 23 
 de dia 31/10/2018 

ASSUNTO DELIBERAÇÃO 

Hasta publica para alienação de equídeos  Sem concorrentes. 

Hasta publica para concessão do direito de ocupação das lojas 
n.º 12,17,26 e 27 do Mercado Municipal de Reguengos de 
Monsaraz  

Adjudicado a: Loja n.º 17 – 
Dália Sofia Ramalho Pito; Lojas 
26 e 27 – Zélia Maria Freira 
Leal 

Orçamento Participativo e Orçamento Participativo Jovem – 
Resultados da Votação (Informação n.º 5/GP/2018) 

Com conhecimento 

Casa do Sport Lisboa e Benfica de Reguengos de Monsaraz:  
IV Passeio Cicloturismo (Pedido de Apoio n.º 34/VMS/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Motorismo: 
Passeio TT Rota dos Vinhos 2018 (Pedido de Apoio n.º 
35/VMS/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Comissão Social de Santo António do Baldio: Feira de 
Artesanato (Pedido de Apoio n.º 35/VJN/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Parecer Jurídico n.º 18/JUA-MS/2018 – Ressarcimento de 
danos em viatura  

Aprovado por unanimidade 

Ratificação do despacho de aprovação da Alteração n.º 11 ao 
Plano Plurianual de Investimentos e da Alteração n.º 13 ao 
Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz relativo 
ao corrente ano económico – financeiro de 2018 (Despacho 
n.º 13/GP/CPA/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Minuta da adenda ao 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 
90/GP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Concurso público da empreitada de “Regeneração Urbana do 
Largo da República e Envolventes em Reguengos de 
Monsaraz”: Extinção (Proposta n.º 91/GP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Reconhecimento e atribuição de dominialidade pública ao 
caminho rural denominado por “Figueira”, sito na União das 
Freguesias de Campo e Campinho (Proposta n.º 92/GP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Atribuição de dominialidade pública de caminhos rurais sitos 
no concelho de Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 
93/GP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Plano Plurianual de Investimentos para o quadriénio 2019-
2022 e Orçamento para 2019 (Proposta n.º 94/GP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz 
para o ano de 2019 e Mapa Anual de Recrutamento (Proposta 
n.º 95/GP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Atribuição do Cartão Social do Munícipe  
(Proposta n.º 102/VP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 
(Proposta n.º 103/VP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe 
(Proposta n.º 104/VP/2018) 

Aprovado por unanimidade 

Administração Urbanística: 
Comunicação Prévia: 

 
 



 

 

 

ASSUNTO DELIBERAÇÃO 

- Pierre Maurice Griselin (Processo Administrativo n.º 
68/2018) 
- Sílvia Maria de Almeida Ferreira Henrique (Processo 
Administrativo n.º 27/2012) 
- Rui Jorge Miranda Nobre Madeira (Processo Administrativo 
n.º 71/2018) 

Com conhecimento 
 
Com conhecimento 
 
Com conhecimento 

Administração Urbanística: 
- Maria Luísa Pinto Ramos (Processo Administrativo n.º 
69/2018) 
- Daniela Filipa Lopes Veladas (Processo Administrativo n.º 
50/2018) 

 
Aprovado por unanimidade 
 
Aprovado por unanimidade 
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III. Objetivos e 
Programa 

Fundamentais 
da Gestão 
Municipal 

  



 

 

 

Objetivo 1 
Políticas Sociais 
de Proximidade 
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SOLIDARIEDADE 
Medidas de Apoio Social 



 

 

 

Conselho Local de Ação Social de 
Reguengos de Monsaraz integrou o IEFP 

no Núcleo Executivo 
Reunião decorreu no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Reguengos 
de Monsaraz 
O Conselho Local de Ação Social de Reguengos de Monsaraz reuniu no dia 29 de outubro 

no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Reguengos de Monsaraz. Nesta reunião foi 

aprovada por unanimidade a proposta da nova constituição do Núcleo Executivo do 

Conselho Local de Ação Social, que integrou o parceiro estratégico IEFP – Instituto de 

Emprego e Formação Profissional de Évora.  

O Núcleo Executivo, enquanto estrutura operativa da Rede Social, inclui também o 

Município de Reguengos de Monsaraz, o Centro Distrital de Évora do Instituto da 

Segurança Social, o Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, a Fundação 

Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de 

Monsaraz e a Unidade de Cuidados na Comunidade Almoreg. 
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Em cima da mesa esteve também a apresentação do CRI – Centro de Respostas Integradas 

e do Compromisso GIRA – Grupo de Intervenção Regional no Álcool. Este centro integra 

a Divisão de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências da ARS 

Alentejo, tendo o Conselho Local de Ação Social manifestado interesse em aderir ao 

Compromisso GIRA. Nesse âmbito pretende-se criar um espaço permanente e abrangente 

que envolva os vários agentes públicos e privados com intervenção direta ou indireta no 

setor do álcool, como por exemplo nas áreas da fiscalização, produção, comercialização, 

prevenção e tratamento. Através do Compromisso GIRA poderá ser desenhada uma 

intervenção regional integrada e orientada para a promoção de uma cultura de moderação 

e responsabilidade entre os vários membros da comunidade do Alentejo central e 

consciencializá-los e sensibilizá-los para os problemas relacionados com o consumo 

excessivo de álcool.  

Nesta reunião foi ainda aprovada por unanimidade a proposta de integração da Equipa 

Local de Intervenção Precoce de Reguengos de Monsaraz e Mourão no Conselho Local de 

Ação Social. As Equipas Locais de Intervenção Precoce operacionalizam o preconizado no 

Sistema Nacional de Intervenção Precoce, que funciona através da atuação coordenada 

dos ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social, da Educação e da Saúde, 

conjuntamente com o envolvimento das famílias e da comunidade. Estas equipas prestam 

um serviço de apoio a crianças até aos 6 anos de idade que apresentem alterações nas 

funções ou estruturas do corpo e/ou risco grave de atraso no desenvolvimento, 

assegurando um sistema de interação entre as famílias e as instituições (na primeira linha 

as da saúde) para que todos os casos sejam devidamente identificados e sinalizados tão 

rapidamente quanto possível. 

  

 



 

 

 

Objetivo 2 
Qualidade de Vida e 

Ambiente 
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ANOSSACULTURA 
Desenvolvimento da 

identidade cultural 



 

 

 

Coro Polifónico da Sociedade Filarmónica 
Harmonia Reguenguense cantou em Paris 

Autarquia convidou o coro polifónico para participar na ação de 
promoção do concelho 
O Coro Polifónico da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense atuou no dia 13 de 

outubro em Paris em frente à Basílica do Sacré Coeur e junto do stand de Reguengos de 

Monsaraz na Fête des Vendanges de Montmartre. O coro cantou também no dia seguinte 

no Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Paris, que estava cheio, com mais de mil 

pessoas a assistir à atuação.  

No santuário esteve presente o seu reitor, padre Nuno Aurélio, o bispo auxiliar de Lisboa, 

D. Nuno Brás, e o vereador da Câmara Municipal de Paris, Hermano Sanches Ruivo. O 

Coro Polifónico da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense é composto por cerca 

de 30 elementos e tem João Defesa como maestro. 

O Município de Reguengos de Monsaraz esteve a promover de 12 a 14 de outubro a marca 

Capital dos Vinhos de Portugal na Fête des Vendanges de Montmartre e convidou o Coro 

Polifónico da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense para acompanhar esta ação 

de promoção do concelho.  
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Direção Regional de Cultura do Alentejo 
emitiu parecer positivo para a 

inventariação da olaria de S. Pedro do 
Corval 

Autarquia está a tratar do registo do património imaterial do concelho 
A Direção Regional de Cultura do Alentejo emitiu parecer positivo para a abertura do 

processo de inventariação da olaria de S. Pedro do Corval pela Direção Geral do Património 

Cultural. O Município de Reguengos de Monsaraz está a tratar do registo do património 

imaterial do concelho e constituiu uma equipa de trabalho para a elaboração dos processos. 

O Centro Oleiro de S. Pedro do Corval é considerado o maior de Portugal com 22 olarias 

em atividade que continuam a pintar os motivos típicos do Alentejo, como por exemplo o 

pastor, a apanha da azeitona e a vindima.  



 

 

 

Exposição “Diez años de la pieza del mes” 
em Monsaraz 

Mostra de peças do Museu Etnográfico González Santana, de Olivença 
O ciclo de exposições Monsaraz Museu Aberto apresentou entre 16 de agosto e 7 de 

outubro a mostra “Diez años de la pieza del mes” do Museu Etnográfico González Santana, 

de Olivença. A exposição foi organizada pelo Município de Reguengos de Monsaraz e 

esteve patente na Igreja de Santiago – Galeria de Arte, em Monsaraz. 

“Diez años de la pieza del mes” é uma mostra itinerante composta por peças de cerâmica, 

utensílios de cozinha, ferramentas agrícolas, artesanato, móveis, entre outros, que foram 

doados ao museu pelos habitantes de Olivença. Desta forma pretende-se homenagear os 

antepassados e fortalecer os laços culturais com outras localidades espanholas e 

portuguesa, fazendo uma viagem através da memória tradicional da cultura rural da 

Extremadura espanhola. 
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Esta exposição surgiu em 2016 para assinalar um quarto de século de abertura do museu. 

Na Igreja de Santiago – Galeria de Arte puderam ser apreciadas 42 peças, como uma 

cafeteira, um tostador de café, patins, uma colher ornamentada, um frigorifico, pratos e 

taças, uma máquina de costurar, um projetor e uma película de cinema, uma mala de 

viagem, entre muitas outras. Na mostra havia também fotografias e dados técnicos e 

documentais de todas as peças. O visitante recebeu assim informações específicas sobre 

cada objeto, como a sua data, caraterísticas técnicas e dados sobre cada pessoa que fez a 

doação.  



 

 

 

Exposição “Imaginarius” apresentou 
quadros com as cores do Alentejo 

Mostra esteve patente na Casa de Monsaraz 
A primeira exposição de Helena Correia, intitulada “Imaginarius”, esteve patente de 18 de 

agosto a 30 de setembro na Casa de Monsaraz, na vila medieval. Esta mostra de quadros 

pintados com técnica mista em óleo e acrílico fez parte da programação do ciclo de 

exposições Monsaraz Museu Aberto, que é organizado pelo Município de Reguengos de 

Monsaraz. 

A autora diz que “desde muito cedo” se iniciou “no mundo das artes como autodidata” 

tendo obtido formação num Curso de Atualização em Artes Visuais certificado pela Direção 

Regional de Educação do Alentejo. Helena Correia utiliza como fonte de inspiração a 

contemplação das cores típicas do Alentejo, como o castanho da terra, o azul do céu, o 

amarelo, o laranja e o vermelho do pôr do sol, o branco das casas e o dourado das espigas. 
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A artista considera que a “sua obra apela a sair das conceções materialistas do mundo e a 

vaguear pelo mundo da imaginação cultivada de cor e movimento, que nos eleva ao mundo 

das ideias e da criatividade”.  



 

 

 

Monsaraz recebe exposição “Ibéria” que 
defende integração cultural de Portugal e 

Espanha 
Mostra de Augusto Andrade está patente na Igreja de Santiago – 
Galeria de Arte 
Augusto Andrade, artista de Olivença, está a apresentar em Monsaraz desde o dia 12 de 

outubro a exposição itinerante “Ibéria”. Esta mostra integra o ciclo de exposições Monsaraz 

Museu Aberto, vai estar patente até 2 de janeiro de 2019 na Igreja de Santiago – Galeria 

de Arte e pode ser apreciada diariamente entre as 9h30 e as 13h e das 14h às 17h30. 

O artista considera que “Ibéria” é uma proposta artística que “quer defender a ideia de 

integração cultural de Espanha e Portugal como uma ponte para fortalecer as relações 

transfronteiriças. É uma declaração de intenções que desfigura a fronteira, dilui as 

diferenças e aproxima as semelhanças de uma história compartilhada”. 

A fronteira, ou neste caso a ausência dela, tem sido um tema recorrente na trajetória 

artística de Augusto Andrade. Uma carreira profissional focada no estudo e análise dos 



Objetivos e Programa Fundamentais da Gestão Municipal 

 

 

Gabinete da Presidência 
Informação do Presidente da Câmara Municipal 

III 

43 

diferentes tipos de fronteiras, as suas características, os seus significados e consequências, 

sejam elas físicas ou sociais, filosóficas ou políticas, geográficas ou culturais. 

Augusto Andrade apresenta em Monsaraz uma série pictórica produzida com materiais 

como tecido de algodão não tratado, resina de poliéster, fotografia, calçada portuguesa e 

desenho.  Nas suas obras aparece sempre o conceito de fronteira, seja de forma implícita 

ou explicita, e pode-se compreender a evolução dos materiais, desde as séries "Plumas" 

(1998) até "(El rapto de) Europa" (2016). O que muda é o modo e o processo de 

manipulação desses recursos e ferramentas, dando diferentes resultados visuais em cada 

uma das séries. 



 

 

 

Luís Filipe Marcão apresentou o livro de 
poesia “Travessia do Tempo Ágil” 

Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz 
O escritor reguenguense Luís Filipe Marcão apresentou no dia 27 de outubro na Biblioteca 

Municipal de Reguengos de Monsaraz o livro de poesia “Travessia do Tempo Ágil”, 

publicado pela Editora Narrativa. Durante o evento atuou a Escola de Música da Sociedade 

Filarmónica Harmonia Reguenguense. 

Neste livro de Luís Filipe Marcão, identifica-se no seu estilo a ligação do Homem com a 

natureza, numa força telúrica que o leva para a terra, nomeadamente para o Alentejo, 

região que lhe tem inspirado muitos poemas. O autor refere que “a terra surge como um 

espaço de realização do ser humano ou como ligação ao sagrado, como mãe de onde 

germina a semente”. Encontramos assim na sua escrita uma alusão ao próprio ato de 

escrever poesia, da criação do poema e nas referências a autores e a literatura. 

Luís Filipe Marcão diz que no livro “Travessia do Tempo Ágil” existe “um fio condutor nos 

poemas, facilmente identificativo através da escolha precisa de palavras com a mesma 
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incidência. A ligação à escrita começa e rapidamente se torna numa ligação ao povo, a uma 

narração, a uma memória”. 

O primeiro livro do autor, “Poemas sem Algemas”, foi publicado em 1984. Seguiram-se 

outros títulos, nomeadamente “Misseis da Paz”, “Do Silêncio ao Biombo das Palavras”, “Uma 

Gaivota que debica a Madrugada”, “Até à Lua Nova”, “No Remanso das Palavras Inquietas”, 

“Retratos de Vida” e “Fragmentos do mesmo Chão. 

Luis Filipe Marcão é natural de Reguengos de Monsaraz, onde nasceu em 12 de fevereiro 

de 1956. Foi professor e bancário, ao mesmo tempo que se ocupava com os versos e a 

escrita. O escritor alcançou alguns prémios em iniciativas culturais, como em 1984 quando 

recebeu três menções honrosas nos “Encontros de Poesia de Vila Viçosa”. No ano passado 

venceu o Prémio Literário António Gaspar Serrano na modalidade de poesia, instituído pela 

Junta de Freguesia de Pombal, com a obra “Fragmentos do mesmo Chão”. Luís Filipe 

Marcão compôs ainda as letras das músicas “Varanda do Alqueva”, “Hino ao Alentejo” e 

“Ao Cair da Tarde” que foram editadas em CD pelo Grupo Coral da Freguesia de Monsaraz. 
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Tributo aos Xutos e Pontapés no Outubro 
Mês da Música 

Sons do Fole”, “Sons ao Sul”, Os Lírios do Campo e XPcovers 
O ciclo de concertos Outubro Mês da Música abriu no dia 5 de outubro no Auditório 

Municipal de Reguengos de Monsaraz com o projeto “Sons do Fole”, de Mário Caeiro. O 

músico tocou acordeão e esteve acompanhado por Fernando Anibal (piano), João Faustino 

(guitarra), Reinaldo Pinhão (baixo) e Inês Lobo (bateria), mas também Silvie Ornelas, que foi 

convidada para este espetáculo. No concerto ouviu-se a sonoridade dos foles do mundo, 

numa viagem pelas músicas de compositores como Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Kepa 

Junkera e Johann Sebastian Bach, assim como por temas célebres da música popular 

portuguesa e do Fado. O primeiro espetáculo do Outubro Mês da Música esteve ainda 

integrado nas Comemorações da Implantação da República. 

No dia seguinte, o Pavilhão Álamo do Parque de Feiras e Exposições recebeu um encontro 

de bandas. O concerto chamou-se “Sons ao Sul”, foi organizado pela Fundação Inatel e no 

palco estiveram as bandas da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense, da 



 

 

 

Sociedade Musical de Instrução e Recreio Aljustrelense e da Sociedade Recreativa Musical 

Alegretense. 

O ciclo de concertos prosseguiu no dia 13 de outubro no auditório municipal com a atuação 

do grupo instrumental Os Lírios do Campo. Neste espetáculo foi apresentado o novo disco, 

intitulado “Os Rapazes do Rodas Baixas”. 

No dia 20 de outubro, no Pavilhão Álamo do Parque de Feiras e Exposições, ouviram-se as 

músicas dos Xutos e Pontapés. O projeto XPcovers, de Elvas, surgiu em 2002 e foi a 

primeira banda que se formou para prestar tributo e homenagem aos Xutos e Pontapés. 

XPcovers é constituído por Mário Carriço (voz e guitarra solo), José Rego (baixo), David 

Saraiva (guitarra ritmo), Nuno Pires (saxofone) e Nuno Veiga (bateria) e no concerto 

interpretaram os principais êxitos da maior banda de rock portuguesa. O valor total dos 

bilhetes do espetáculo foi entregue à associação Ani+. 
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EDUCAR E FORMAR 
Ações dirigidas às crianças 

e jovens 



Objetivos e Programa Fundamentais da Gestão Municipal 

 

 

Gabinete da Presidência 
Informação do Presidente da Câmara Municipal 

III 

51 

“Visita ao Palácio Assombrado” no 
Halloween com cerca de 300 participantes 
Biblioteca Municipal propôs visita histórica em família até ao ano de 
1875 
“Visita ao Palácio Assombrado” foi o tema da noite das bruxas em Reguengos de Monsaraz. 

Na noite de 31 de outubro, a Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz recebeu 

cerca de 300 participantes nesta iniciativa que assinalou o Halloween com visitas guiadas 

pelo edifício, o Palácio Rojão. 

A autarquia propôs uma visita histórica em família até ao ano de 1875. A equipa da 

biblioteca guiou os participantes num percurso assustador por várias áreas do edifício, que 

teve decoração adequada à noite das bruxas.  

O Palácio Rojão, atualmente a funcionar como biblioteca municipal, foi construído na 

primeira metade do século XIX para residência urbana da família Papança. Uma obra 

considerada arrojada para a época, pois, para além da inspiração que foi buscar ao estilo 

romântico, que na altura ditava a linha de construção dos grandes edifícios, denota também, 

ao nível da fachada, elementos de conceção mourisca.  
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Hélder Santos apresentou livro “Tomás, 
um aluno top” com prefácio do 

selecionador nacional de futebol 
Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz 
A Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz recebeu no dia 3 de novembro a 

apresentação do livro “Tomás, um aluno top”, de Hélder Rosado Santos. Esta publicação 

baseada em factos reais é uma narrativa ficcionada que relata uma história de motivação e 

superação na escola e no desporto de um rapaz com 10 anos de idade que sonhava ser 

jogador de futebol. Nesta história vai ficar a saber-se como o personagem conjugou a 

escola com o futebol e o que aprendeu com o seu desporto favorito, superando-se e 

sempre com o objetivo de ser um aluno excecional.  

Hélder Santos é professor e foi atleta e treinador no Atlético Sport Clube e na Secção de 

Ginástica e Trampolins da Sociedade Artística Reguenguense. O autor considera que o livro 

se “baseia nos postulados do coaching e do desenvolvimento pessoal, que encerra um 



Objetivos e Programa Fundamentais da Gestão Municipal 

 

 

Gabinete da Presidência 
Informação do Presidente da Câmara Municipal 

III 

55 

conjunto de conteúdos formativos, quer para os jovens, quer para os seus pais, 

devidamente alinhados com o perfil do aluno para o século XXI”. 

O prefácio da obra é da autoria do selecionador nacional de futebol, Fernando Santos, que 

escreveu na publicação: “A narrativa realça, e muito, o quanto a relação comunitária é 

fundamental no crescimento e definição do caráter. É igualmente importante o destaque e 

a importância de quem lidera (principalmente jovens), dando uma forte ênfase à relação 

humana (muito mais importante que a profissional) na formação da personalidade do 

indivíduo, ao serviço do coletivo e vice-versa. Tal como o Tomás, o personagem desta 

história, também nós nos devemos desafiar constantemente e lutar pelos nossos sonhos… 

pelos nossos objetivos! Estás convocado para esta leitura! Tal como eu, irás gostar 

certamente”.  

O empresário José Roquette, do Esporão, refere que “para a competitividade das empresas 

é cada vez mais importante conseguir atrair talentos com visão e sentido de missão. Esta 

obra inspira essas dimensões nos mais jovens, em busca do seu próprio sucesso”. 
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ESPIRITODESPORTIVO 
Incentivo das práticas 

desportivas 



 

 

 

Evento mototurístico Portugal de Lés-a-
Lés Off-Road passou por Reguengos de 

Monsaraz 
Organização plantou um sobreiro no Jardim de Infância de Caridade 
O evento mototurístico 4º Portugal de Lés-a-Lés Off-Road passou por Reguengos de 

Monsaraz. No dia 28 de setembro chegaram à cidade os cerca de 350 participantes, entre 

os quais meia centena de estrangeiros, que atravessaram Portugal e passearam nas suas 

motos em contato com a natureza por estradas de terra batida, numa aventura de 

descoberta e prazer de condução em todo-o-terreno. 

A organização plantou um sobreiro no Jardim de Infância de Caridade. Uma iniciativa que 

teve a participação das crianças do jardim de infância e está integrada na Campanha 

Reflorestar Portugal de Lés-a-Lés. A árvore tem uma banda desenhada explicativa sobre as 

vantagens das árvores autóctones e a sua maior resistência aos fogos florestais e pretende 

transmitir às crianças a importância da preservação da fauna e das linhas de água. No ano 

passado foram plantadas 3750 árvores autóctones ao longo do percurso. 
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As motas estiveram em exposição na Praça da Liberdade, tendo os participantes saído na 

manhã do dia seguinte para a última etapa, até Albufeira. 

O 4º Portugal de Lés-a-Lés Off-Road decorreu de 26 a 29 de setembro e teve três etapas, 

cada uma com cerca de 300 quilómetros. A primeira ligou Macedo de Cavaleiros a Castelo 

Branco, a segunda desde a cidade albicastrense até Monsaraz e a última entre a vila 

medieval e Albufeira. 

Para este evento organizado pela Federação de Motociclismo de Portugal foram 

selecionados os caminhos menos conhecidos para que todos colocassem em prática as 

técnicas de condução de todo-o-terreno, mas desfrutando da tranquilidade das paisagens 

e de um ambiente turístico. 

  

  



 

 

 

Passeio todo-o-terreno ligou Mafra a 
Reguengos de Monsaraz 

Participantes conheceram Monsaraz, o Grande Lago Alqueva e a praia 
de Monsaraz 
O primeiro passeio todo-o-terreno entre Mafra e Reguengos de Monsaraz decorreu nos 

dias 5 e 6 de outubro com a participação de 45 viaturas 4x4 e SUV (Sports Utility Vehicles). 

Mais de 130 pessoas fizeram um percurso superior a 200 quilómetros de extensão entre 

Mafra e Mora, seguindo depois para Reguengos de Monsaraz. 

O passeio iniciou-se no dia 5 de outubro com a partida das viaturas junto ao Palácio 

Nacional de Mafra. Os participantes atravessaram o país por estradas de terra batida até 

Mora, localidade onde decorreu o almoço. As viaturas partiram depois do Fluviário de Mora 

até ao produtor de vinhos Ervideira, próximo de Reguengos de Monsaraz, onde decorreu 

uma prova de vinhos. Depois do jantar realizou-se uma festa para os participantes do 

passeio no Bar JP2 com a atuação do Dj El Prateado. 

No dia seguinte realizou-se um passeio pelo concelho de Reguengos de Monsaraz. As 

viaturas seguiram por estradas de terra batida até ao Grande Lago Alqueva, com paragens 

em Monsaraz e na praia fluvial de Monsaraz, onde degustaram produtos regionais. A 
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finalizar, decorreu o almoço com entrega de prémios e à noite realizou-se mais uma festa 

para os participantes no Bar JP2, desta vez um baile com o grupo Sons e Tons. 

Este passeio todo-o-terreno foi organizado pelo Município de Reguengos de Monsaraz, 

pelo Município de Mafra e pela equipa Prolama, fundada por Rui Sousa e Carlos Silva, que 

é patrocinada no Campeonato Nacional de TT pela marca Reguengos de Monsaraz – 

Capital dos Vinhos de Portugal. 
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Objetivo 3 
Desenvolvimento 

Económico 
Sustentável 



 

 

 

TURISMO 
Exploração do potencial 

turístico 
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Reguengos de Monsaraz promoveu a 
marca Capital dos Vinhos de Portugal em 

Paris 
Autarquia vendeu centenas de garrafas de vinho dos produtores de 
Reguengos de Monsaraz 
O Município de Reguengos de Monsaraz promoveu de 12 a 14 de outubro a marca Capital 

dos Vinhos de Portugal na Fête des Vendanges de Montmartre, em Paris. Neste evento, o 

terceiro maior de Paris com cerca de 500 mil visitantes, a autarquia teve um stand onde 

realizou mostras de produtos regionais e provas dos vinhos do concelho.  

Neste espaço foi também promovida a vila medieval de Monsaraz, a praia fluvial de 

Monsaraz, o centro oleiro de S. Pedro do Corval, o megalitismo, as mantas tradicionais, os 

vinhos e os enoturismos, a gastronomia e os produtos regionais, as unidades de turismo e 

as atividades que podem ser feitas no Grande Lago Alqueva. A autarquia convidou o Coro 

Polifónico da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense que cantou no evento e no 

Santuário de Nossa Senhora de Fátima em Paris. 



 

 

 

Na inauguração da Fête des Vendanges de Montmartre esteve presente, entre outros, o 

Embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira, e o Vereador da Câmara 

Municipal de Paris, Hermano Sanches Ruivo. Reguengos de Monsaraz esteve integrado no 

espaço “Portugal em Montmartre”, próximo da Basílica do Sacré Coeur, juntamente com a 

Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, que também promoveu o seu território no 

evento.  

Durante os três dias da festa a autarquia vendeu centenas de garrafas de vinho dos 

produtores de Reguengos de Monsaraz e registou atendimentos com visitantes de 

Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Rússia, Inglaterra, Bulgária, Escócia, Polónia, 

Estados Unidos da América, México, Colômbia, Brasil, Canadá, Japão, China, Coreia do Sul, 

India e Austrália. 

A Fête des Vendanges de Montmartre existe há 84 anos e é organizada pelo 18º bairro de 

Paris. O mercado francês é o terceiro mais importante para o concelho de Reguengos de 

Monsaraz, depois de Espanha e de Portugal, representando cerca de 14 por cento dos 

turistas. 
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DINAMIZAR 
 Dinamização da Atividade 

Económica 
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Reguengos de Monsaraz aderiu à Rede 
Cidades Europeias Sabor Sur 

Projeto pretende desenvolver o setor da gastronomia em mais de 50 
cidades de Portugal, Espanha, Grécia, Itália, França e Marrocos 
O Município de Reguengos de Monsaraz aderiu no dia 3 de setembro à Rede de Cidades 

Europeias Sabor Sur. Esta rede é liderada pela autarquia espanhola de La Palma del 

Condado e tem como objetivo apoiar os governos locais no desenvolvimento do setor da 

gastronomia, através da formação dos profissionais da hotelaria, da restauração e do 

comércio tradicional, na promoção do turismo gastronómico e na venda de produtos 

regionais pela internet. 

As autarquias de Redondo e de Loures também aderiram a este projeto durante a 

apresentação da rede no Salão Nobre da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz. 

Nesta sessão participaram ainda os municípios de Almeirim, Viana do Alentejo, Moura, 

Borba, Portel, Torres Vedras, Coruche, Monção, Rio Maior, Mourão, Alandroal, Estremoz e 

Arruda dos Vinhos.  



 

 

 

A Rede de Cidades Europeias Sabor Sur tem como parceiros as autarquias espanholas de 

La Palma del Condado, Ayamonte e Lepe, as universidades de Évora, do Algarve e de Trás-

os-Montes, o Centro Tecnológico da Agroindústria ADESVA em Huelva, a Tertúlia Algarvia 

– Centro de Conhecimento em Cultura e Alimentação Tradicional do Algarve, a Associação 

Empresarial da Região do Algarve e o Consórcio para o Desenvolvimento da Sociedade da 

Informação e do Conhecimento da Andaluzia. Este projeto pretende constituir uma rede 

com mais de 50 cidades de Portugal, Espanha, Marrocos, França, Itália e Grécia. 

A rede é apoiada pela União Europeia e cofinanciada pelo FEDER no âmbito do Programa 

Operativo de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal 2014-2020, pelo que os 

municípios que aderirem poderão apresentar projetos de interesse comum para candidatar 

aos fundos comunitários nas áreas da inovação em produção de alimentos, turismo 

gastronómico, enoturismo, formação de jovens empreendedores, entre outros. Através 

deste projeto, as autarquias vão beneficiar também de acesso gratuito para o tecido 

empresarial local a uma plataforma de formação online com 30 cursos nas áreas da criação 

e inovação em gastronomia, como por exemplo “Novos modelos de negócio na área da 

gastronomia”, “Atenção ao cliente”, “Criação de novos pratos combinando ingredientes e 

métodos de confeção tradicionais de Portugal e de Espanha” ou a “Harmonização de vinhos 

com queijos ou pratos tradicionais”. Estão igualmente previstas atividades de divulgação 

dos produtos agroalimentares das cidades e de promoção da dieta mediterrânica como 

estilo de vida saudável. 

A rede vai ainda efetuar a venda de produtos e serviços locais em sistema de comércio 

eletrónico em vários idiomas, disponibilizará acesso a uma base de boas práticas municipais 

e de empreendedorismo nas áreas do desenvolvimento local sustentável e inovador 

relacionadas com a gastronomia e promoverá produtos combinados juntando vinhos 

selecionados de vários países, produtos regionais e receitas com matérias primas. Cada 

autarquia que adere à Rede de Cidades Europeias Sabor Sur assume também o 

compromisso de adquirir produtos locais dos outros municípios para eventos de cozinha 

criativa e inovadora. 
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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: 5 (cinco) 

1. Processo n.º 221/08.8BEBJA, a correr trâmites no Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Beja – Em 26 de abril de 2017, foi proferida sentença através da qual foi julgada 

parcialmente provada a ação e consequente condenação do Município no pagamento 

da quantia de 9.000,00 € (nove mil euros) a título de danos patrimoniais. Em 05 de junho 

de 2017, foi interposto recurso da referida sentença. 

2. Processo n.º 124/11.9BEBJA, a correr trâmites no Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Beja. Trata-se de uma ação administrativa comum – forma ordinária. Não é peticionada 

qualquer responsabilidade financeira ao Município de Reguengos de Monsaraz, bem 

como qualquer outro pedido. 

3. 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). 

4. 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). 

Aguarda-se marcação de nova data para realização da diligência de Audiência Prévia. 

5. Processo n.º 589/16.2BEBJA, a correr trâmites no tribunal administrativo e fiscal de beja 

– Trata-se de uma ação de impugnação da deliberação da Assembleia Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, de 27 de abril de 2016, que atribuiu a dominialidade pública 

ao caminho rural “CEUTA”, com início na antiga EN 255 e terminando na Albufeira de 
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Alqueva, passando na Herdade de Ceuta, sita na União das Freguesia de Campo e 

Campinho. Não é peticionada qualquer responsabilidade financeira ao Município de 

Reguengos de Monsaraz. 

 

PROCESSOS PENDENTES NOS TRIBUNAIS JUDICIAIS, em que o 
Município é Autor ou Exequente: 
TOTAL: 1 (um) 

Processos em fase de inquérito 
1. NUIPC 139/18.6T9RMZ – crime de falsas declarações, em que o Município é 

denunciante. 

 



 

 

 

Processos de contraordenação 
N.º 

Processo 
Entidade 
Autuante 

Disposição legal ou regulamentar violada Assunto Estado ou Fase 

ANO 2014 

07/2014 

Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
26/2010, de 30 de março – RJUE 

Obras sem licenciamento. 

Processo concluído. Arquivamento do processo pelo facto 
do arguido já ter sido condemado pela mesma 
contraordenação (Princípio do ne bis in idem), em 
12/11/2018. 

08/2014 

Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
26/2010, de 30 de março – RJUE 

Obras sem licenciamento. 

Processo concluído. Arquivamento do processo pelo facto 
da arguida já ter sido condemada pela mesma 
contraordenação (Princípio do ne bis in idem), em 
17/10/2018. 

ANO 2015 

01/2015 
Município 

Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do 
Município de Reguengos de Monsaraz 

Vandalização de bloqueador colocado no contador da água. Para elaboração de Relatório Final.  

05/2015 
Município 

Regulamento de Publicidade, Outras Utilizações do Espaço 
Público e Mobiliário Urbano do Município de Reguengos de 
Monsaraz 

Cartazes com papel autocolante com publicidade, colados em 
postes de candeeiros de iluminação pública e placas de 
sinalização rodoviária. 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal 
para execução da coima, por falta de pagamento. 

 10/2015 
GNR 

DL n.º 139/89, de 28 de abril – artigo 1.º, n.º 1, alínea b) 
Ações de aterro e escavação, com alteração do relevo natural 
do terreno. 

Para elaboração de Relatório Final. O processo encontra-se 
suspenso nos termos do n.º 4, do artigo 7.º, do Decreto-Lei 
n.º 165/2014, de 5 de novembro. 

15/2015 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE 

Violação do dever de conservação de edificação.  Pagamento da coima a decorrer em 24 prestações. 

ANO 2016 

08/2016 
GNR 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Equídeo a deambular em espaço público sem detentor 
presente. 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal 
para execução da coima, por falta de pagamento. 

12/2016 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Operações urbanísticas sem comunicação prévia. 

Processo concluído: Pagamento da coima e custas em 
29/08/2018. Arquivamento em 03/09/2018. 

14/2016 Município 
Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do 
Município de Reguengos de Monsaraz 

Ligação direta através de mangueira ao abastecimento 
público de água, por inexistência de contador. 

Pagamento da coima a decorrer em 24 prestações. 

18/2016 GNR DL n.º 313/2003, de 17 de dezembro, na redação atual Cão sem identificação eletrónica (CHIP). 
Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal 
para execução da coima, por falta de pagamento. 

19/2016 Município 
DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE 

Operações urbanísticas sem licenciamento. Pagamento da coima a decorrer em 11 prestações. 

24/2016 Município 
Regulamento do Serviço de Saneamento de Águas Residuais e 
Pluviais Urbanas do Município de Reguengos de Monsaraz 

Falta de ligação da rede de saneamento predial de esgotos 
domésticos de águas pluviais ao sistema público. 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal 
para execução da coima, por falta de pagamento. 
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N.º 
Processo 

Entidade 
Autuante 

Disposição legal ou regulamentar violada Assunto Estado ou Fase 

ANO DE 2017 

01/2017 
Município 

Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do 
Município de Reguengos de Monsaraz 

Danificação do vidro do contador colocado num ramal de 
água. 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal 
para execução da coima, por falta de pagamento. 

03/2017 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE 

Operações urbanísticas em desconformidade com o projeto. Pagamento da coima a decorrer em 24 prestações. 

05/2017 
GNR DL n.º 313/2003, de 17 de dezembro, na redação atual Cães sem identificação eletrónica (CHIP). 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal 
para execução da coima, por falta de pagamento. 

06/2017 
GNR 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar 
público. 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal 
para execução da coima, por falta de pagamento. 

08/2017 
GNR DL n.º 313/2003, de 17 de dezembro, na redação atual Cães sem identificação eletrónica (CHIP). 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal 
para execução da coima, por falta de pagamento. 

09/2017 
GNR 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar 
público. 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal 
para execução da coima, por falta de pagamento. 

10/2017 
GNR 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar 
público. 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal 
para execução da coima, por falta de pagamento. 

13/2017 
GNR 

Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do 
Município de Reguengos de Monsaraz 

Danificação do vidro do contador colocado num ramal de 
água. 

Para elaboração de Relatório Final. 

14/2017 GNR 
Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do 
Município de Reguengos de Monsaraz 

Resíduos domésticos depositados junto à Estrada Nacional 
255, ao km 45. 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal 
para execução da coima, por falta de pagamento. 

15/2017 Município 
Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do 
Município de Reguengos de Monsaraz Ligação direta de mangueira a ramal público de água. 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal 
para execução da coima, por falta de pagamento. 

17/2017 
GNR 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar 
público. 

Pagamento da coima a decorrer em 10 prestações. 

18/2017 
GNR 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar 
público. 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal 
para execução da coima, por falta de pagamento. 

19/2017 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Operações urbanísticas sem comunicação prévia. 

Pagamento da coima a decorrer em 24 prestações. 

22/2017 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Operações urbanísticas em desconformidade com o projeto. 

Pagamento da coima a decorrer em 24 prestações. 

23/2017 
GNR 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar 
público. 

Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal 
para execução da coima, por falta de pagamento. 

ANO DE 2018 

 01/2018 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE 

Operações urbanísticas sujeitas a comunicação prévia sem 
que esta tenha ocorrido. 

Processo concluído: Pagamento voluntário da coima e 
custas em 08/10/2018. Arquivamento em 09/10/2018. 

 03/2018 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Operações urbanísticas em desconformidade com o projeto. 

Em fase de instrução. 



 

 

 

N.º 
Processo 

Entidade 
Autuante 

Disposição legal ou regulamentar violada Assunto Estado ou Fase 

 04/2018 
GNR 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar 
público. 

Para elaboração de Relatório Final. 

 05/2018 
GNR Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de abril 

Ações de aterro e escavação, com alteração do relevo natural 
do terreno. 

Para elaboração de Relatório Final. 

 06/2018 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Não conclusão de operações urbanísticas. 

Em fase de instrução. 

 08/2018 
Município 

Regulamento Municipal dos Espaços Verdes Urbanos do 
Concelho de Reguengos de Monsaraz Corte de árvore pertencente ao espaço público. 

Em fase de instrução. 

 10/2018 
Município 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar 
público. 

Em fase de instrução. 

 12/2018 
GNR 

Regulamento Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos 
Privados Falta de gestão de combustíveis junto de habitações. 

Em fase de instrução. 

 13/2018 
Município 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar 
público. 

Em fase de instrução. 

 14/2018 
GNR 

Regulamento Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos 
Privados Terreno infestado de espécies vegetais e falta de salubridade. 

Processo concluído: Pagamento voluntário da coima e 
custas em 05/11/2018. 

 17/2018 GNR Código de Posturas do Concelho de Reguengos de Monsaraz 
Veículo estacionado sobre espaço ajardinado (canteiro de 
relva). 

Em fase de instrução. 

 19/2018 GNR Código de Posturas do Concelho de Reguengos de Monsaraz 
Veículo estacionado sobre espaço ajardinado (canteiro de 
relva). 

Em fase de instrução. 

20/2018 GNR Código de Posturas do Concelho de Reguengos de Monsaraz 
Veículo estacionado sobre espaço ajardinado (canteiro de 
relva). 

Para Decisão Final. 

 26/2018 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE 

Operações urbanísticas sujeitas a prévio licenciamento sem o 
respetivo alvará de licenciamento. 

Em fase de instrução. 

 27/2018 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Operações urbanísticas sem comunicação prévia. 

Em fase de instrução. 

 28/2018 GNR Código de Posturas do Concelho de Reguengos de Monsaraz Indivíduo de sexo masculino a urinar na via pública. Em fase de instrução. 

29/2018 
GNR 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Permanência de gado, mais precisamente, ovelhas, em espaço 
público. 

Em fase de instrução. 

30/2018 
GNR 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Deambulação de animais na via pública e demais lçocais 
públicos, sem condutor. 

Em fase de instrução. 

31/2018 
GNR 

DL n.º 310/2002, de 18/12, na atual redação da Lei n.º 
105/2015, de 25/08. 

Realização de acampamento ocasional fora dos locais 
legalmente consignados à prática do campismo e 
caravanismo. 

Em fase de instrução. 

32/2018 
GNR 

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua 
Permanência e Trânsito em Espaço Público 

Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar 
público. 

Em fase de instrução. 
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N.º 
Processo 

Entidade 
Autuante 

Disposição legal ou regulamentar violada Assunto Estado ou Fase 

33/2018 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Violação do dever de conservação de edificação.  

Em fase de instrução. 

34/2018 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Violação do dever de conservação de edificação.  

Em fase de instrução. 

35/2018 
Município 

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º 
136/2014, de 9 de setembro  – RJUE Violação do dever de conservação de edificação.  

Em fase de instrução. 

36/2018 GNR DL n.º 313/2003, de 17 de dezembro, na redação atual Cães sem identificação eletrónica (CHIP). Em fase de instrução. 

 

Fase do processo Quantidade: 51 (À data de 12/11/2018) 

Processos em fase de instrução 18 

Processos para relatório final 5 

Processos para decisão final 1 

Processos a aguardar pagamento ou com pagamento a prestações 7 

Processos em tribunal 14 

Processos concluídos 6 

 

 



 

 

 

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. 

 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) 

 Revista Boletim Municipal 

 InfoRM Síntese Informativa Jornal Palavra  

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

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. 

Formulários 
É também o GCI que faz os formulários de atendimento ao público para os diversos 

serviços do município, implementando-os na plataforma MyNet da AIRC para utilização 

pelo Balcão Único e agora também por qualquer utilizador dos Serviços Online, 

implementados pelo Serviço de Informática. No GCI está a ser feita a adaptação e 

necessária reprogramação dos formulários nestas diversas plataformas, por forma a que 
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sejam todos atualizados e/ou corrigidos de forma uniforme e disponibilizados ao público e 

aos serviços. 

Website do município 
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). 

Foi apresentada uma proposta de reformulação da navegabilidade do website por forma a 

ir ao encontro do “Guia de Boas Práticas na Construção de Web Sites da Administração 

Direta e Indireta do Estado” publicado pela Unidade de Missão, Inovação e Conhecimento 

da Presidência do Conselho de Ministros, e pela Universidade do Minho. 

Foi já implementada uma parte das alterações propostas no que diz respeito à constituição 

dos menus principais do website. As restantes alterações estão a ser feitas. 

Serviços Google 
Em colaboração com o Serviço de Turismo, está também a ser feita a atualização e “resgate” 

dos diversos equipamentos municipais para que passem a estar associados à entidade 

“Município de Reguengos de Monsaraz”. Desta forma conseguimos controlar e atualizar 

toda a informação sobre cada uma dos equipamentos e serviços, nomeadamente 

contactos, horários, etc. 

Análise de performance do portal do município 
1 de setembro a 31 de outubro de 2018 



 

 

 

Quantas pessoas nos visitaram? 
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Comparação com o período anterior 

 

 



 

 

 

Comparação com o período homólogo do ano anterior 

 

 

 

Como chegam os visitantes ao nosso site? 
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Motores de busca mais utilizados (Organic Search 

 



 

 

 

Páginas de destino (Direct) 
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Origem (Referral) 

 



 

 

 

Redes Sociais (Social) 

 

Qual a origem geográfica dos visitantes? 
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Quais foram as áreas mais visitadas 
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Contactos através do website 
N.º de email recebidos através do website 

mês jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL 

2015  12 7 6 5 9 8 6 8 5 6 10 82 

2016 4 7 10 3 9 5 12 9 13 11 5 8 96 

2017 11 8 12 9 17 11 13 14 8 5 10 6 124 

2018 11 7 9 5 16 13 5 6 9 3   84 

 
N.º de inscrições em newsletter 

mês jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez TOTAL 

2015  17 23 10 15 1 10 15 6 3 5 7 112 

2016 3 5 3 6 11 5 11 13 3 5 5 6 76 

2017 4 7 11 7 22 12 14 9 11 10 7 5 119 

2018 8 8 7 4 6 11 7 10 8 3   72 

 

Ações através do site do município 
Estas são as principais ações por parte dos utilizadores através do site do município. 

 

Download de ficheiros 
Tem sido implementada uma forma de conseguir medir a quantidade de downloads de 

ficheiros que é efetuada. Este script está a ser inserido nas diversas áreas do site de forma 

faseada. 

No período em questão pode-se constatar que os 10 ficheiros com mais downloads feitos 

por parte dos utilizadores foram os seguintes: 
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Ligações a plataformas externas através no website 

 

Envio de emails através do website 
Estes são os endereços e quantidades de emails que foram enviados pelos utilizadores 

através de cliques nos endereços de email existentes no website. 

 



 

 

 

Telefonemas a partir do website 
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AGL | Administração Geral 



 

 

 

RHU | Recursos Humanos 

Este relatório é referente aos meses de junho a agosto de 2018. 

Pessoal ao serviço 

Movimentação de Pessoal  
Neste período houve um pedido de licença sem vencimento por parte de um trabalhador 

integrado na carreira e categoria de Assistente Operacional. Foi também colocada em 

mobilidade Intercategorias da carreira de Assistente Técnico para a carreira e categoria de 

Técnico Superior uma trabalhadora afeta à Divisão de Administração Geral. 

Recrutamento de Pessoal 
Ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro foram celebrados 11 (onze) contratos 

de trabalho por tempo indeterminado para a carreira e categoria de Assistente Operacional, 

em que 7 (sete) foram para a área de atividade de Jardineiro, 3 (três) para área da pintura 

e 1 (um) para o Turismo. 

Em outubro celebrou-se 2 (dois) contratos de trabalho por tempo indeterminado para a 

carreira e categoria de Assistente Operacional resultantes de um procedimento concursal 

comum para a área de Serviços Gerais – Trânsito e Mobilidade. 

Formação de Pessoal 
Nos meses em análise ocorreram 7 (sete) ações de formação, que contaram com 9 (nove) 

participantes. Caracterizando os participantes quanto à carreira e categoria, 7 (sete) estão 

integrados na carreira e categoria de Técnico Superior e 2 (dois) estão integrados na 

carreira e categoria de Assistente Operacional. 
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Higiene, Segurança no Trabalho 
Nos meses de setembro e outubro de 2018 decorreram 46  (quarenta e seis) exames 

periódicos e no âmbito da prevenção e controle dos fatores de risco houve 4 (quatro) visitas 

a instalações da Câmara Municipal. 

Quanto aos controlos de alcoolémia foram efetuados 40 (quarenta). 

 



 

 

 

TLS | Taxas e Licenças 

Esta subunidade tem os seguintes serviços: 

 Acampamentos Ocasionais; 

 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.  

 Todas a guias com a recolha de animais na via pública, ao domicílio e entregues no 

canil (para incineração). 
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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,  ramais de água e 

saneamento, limpeza de fossas,  desentupimentos de esgotos, aluguer de máquinas, 

processos para concessão de autorização para realização de peditórios),  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 12 de novembro de 2018  

Relação de faturas e cobranças de águas, saneamento e 
resíduos sólidos 

julho (ciclo de agosto/setembro de 2018) Quantidade percentagem valor 

Total de Faturas Processadas 6 388  21,71 €  138 697,70 € 

Cobrança pelos leitores cobradores 765 12,0% 12 330,12 € 

Cobrança nas Taxas e Licenças 804 12,6% 16 162,04 € 

Cobranças no Balcão Único 41 0,6% 824,69 € 

Cobrança por transferência bancária 2 376 35,2% 51 785,59 € 

Cobrança por multibanco 1 187 18,3% 29 495,21 € 

Cobrança dos débitos (Tesouraria) 985 15,4% 23 896,98 € 

Cobrança em execução fiscal  (Tesouraria) 77 1,2% 2 279,80 € 

TOTAL 6 235 97,6% 136 774,43 € 

 

agosto(ciclo de setembro/outubro 2018) Quantidade percentagem valor 

Total de Faturas Processadas 6 392  25,53 €   163 175,54 €  

Cobrança  745 11,7%  13 843,27 €  

Cobrança nas Taxas e Licenças 693 10,8%  15 937,87 €  

Balcão Único 94 0,4%  2 240,07 €  

Cobrança por transferência bancária 2 379 35,4%  62 374,61 €  

Cobrança por multibanco 1 102 17,2%  31 787,02 €  

Cobrança dos débitos (Tesouraria) 1 067 16,7%  29 055,02 €  

Cobrança em execução fiscal  (Tesouraria) 
 

0,0%  -   €  

TOTAL 6 080 95,1% 155 237,86 € 

 

setembro (ciclo outubro/novembro de 2018) Quantidade percentagem valor 

Total de Faturas Processadas 6 405  20,70 €   163 099,08 €  

Cobrança pelos leitores cobradores 760 11,9%  14 365,56 €  

Cobrança nas Taxas e Licenças 747 9,2%  15 332,00 €  

Balcão Único 49 0,3%  1 178,56 €  

Cobrança por transferência bancária 2 377 36,6%  58 188,93 €  

Cobrança por multibanco 1 170 17,9%  39 178,65 €  

Cobrança dos débitos (Tesouraria) 0 0,0%  -   €  

Cobrança em execução fiscal  (Tesouraria) 0 0,0%  -   €  

TOTAL 5 103 75,9% 128 243,70 € 

 



 

 

 

Cobranças de outros serviços 
Agosto a outubro de 2018 Quantidade  Valor  

Zona da Feira 91  3 178,46 €  

Mercados Mensais 40  404,25 €  

Feiras anuais  51  2 774,21 €  

Rendas Recebidas (Habitação Social) 155  9 242,75 €  

Licenças 
 

 391,84 €  

Publicidade 79  391,84 €  

Ocupação da via pública 0  -   €  

Execuções Fiscais de águas, bancas e lojas 
  

Ofícios enviados 626 
 

Entrados no Mês 626 
 

Pagos no Mês 629 
 

 

Controlo metrológico 
Relação do nº de serviços de controlo metrológico efetuado e respetivas cobranças nos 

meses de agosto a outubro de 2018. 

Serviço efetuado quantidade valor 

Verificação de Instrumentos de Pesagem classe III e IIII 52 789,02 € 

Verificação de Massas 13 13,39 € 

Verificação de contadores de tempo 1 2.06 

Valor cobrado por deslocações (taxa de deslocação) - 444,99 € 

TOTAIS 66 1 247,40 € 
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BU | Balcão Único  

Atendimentos no período de  03 de Setembro a 09 de Novembro de 2018 

Indicadores de Atendimento c/Receitas 
Serviço Tipo de Guia N.º guias/atendim. Receita 

51 Fatura EDUBOX 18 451,95 

28 Fatura de Águas 179 4 172,14 € 

27  Registo e Concessão Documentos 108 495,93 € 

ADSE 2ª. Via 1 1,25 € 

Licença Especial de Ruído 3 42,30 € 

Licença Espetáculo 7 125,90 € 

Balcão do Empreendedor 10 156,00 € 

Ocupação Via Pública (DL48/2011 de 1 Abril) 2 33,60 € 

Carta de Condução     

2ª. Via 2 60,00 € 

Revalidação 50 1 110,00 € 

Execução Ramal de Abastecimento de Água 2 106,34 € 

Execução Ramal de San/Desloc Contador 1 61,50 €  

Certidões 38 1 080,60 € 

Elevadores 1 124,10 € 

Direito à informação (art. 110º do RJUE) 14 520,20 € 

Ficha Técnica da Habitação 1 15,50 € 

Ocup. da Via Pública ( por mot. de obras) 4 209,65 € 

Planta de Localização 49 555,60 € 

Requisição de viaturas Municipais 30 267,12 € 

Certificado de Registo - 1ª. Via 3 45,00 €  

90  Limpeza de fossas/ Desentupimento 6 281,76 € 

Água a Vulso 1 123,55 € 

Act. Comp. Apoio Família 2 26,38 € 

Cedência e Utilização Viaturas Municipais 2 494,17 € 

Total   10 560,54 € 

 



 

 

 

INF | Informática 

Bilhética 
Trata-se de uma solução cliente/servidor, podendo dois ou mais de postos de trabalho 

funcionar em simultâneo. No auditório Municipal, a escolha do lugar para venda de bilhete, 

é visionada num monitor de 19”, onde os lugares disponíveis e ocupados têm cores 

diferentes, facilitando assim a escolha do lugar. Esta solução encontra-se a funcionar 

corretamente.  

Mapa de espetadores de 09-09-2018 a 31-10-2018 

 

Espetadores 
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Sistema de projeção 
Os serviços de tecnologias de informação têm 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.  

 

Este equipamento tem um formato físico que se adapta ao projetor existente NEC 2000, 

tendo sido sendo embutido no projetor. Este servidor foi substituído pelo fabricante em 

face de avaria da placa principal (motherboard). 

https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjH272P84TYAhWDOxQKHZO3BZYQFgguMAE&url=https%3A%2F%2Fwww.worten.pt%2Facessorios-de-informatica%2Fcomponentes-pc%2Fmotherboards&usg=AOvVaw0OuM7veIwWr-8d2N5RfxwH


Síntese de Funcionamento dos Serviços 

 

 

Gabinete da Presidência 
Informação do Presidente da Câmara Municipal 

IV 

103 

 

Em maio de 2018, foi necessária uma intervenção técnica no processador de som que tinha 

vindo a apresentar algumas anomalias. O processador de som foi calibrado e limpo, 

encontrando-se a funcionar corretamente. 

 

Sistema de Gestão Documental 
O Sistema de Gestão Documental (SGD) do Município de Reguengos de Monsaraz é 

permanentemente melhorado e objeto de novas implementações. Os serviços de 

tecnologias de informação prestam apoio para a correta utilização da aplicação, para que 

gradualmente se possa suprimir a circulação de documentos originais no Workflow dos 

procedimentos. O sistema de gestão documental é um processo que se encontra em 

permanente atualização e ao qual se vão anexando várias funcionalidades. É neste sentido 

que os sistemas de gestão documental podem dar resposta a mais solicitações. 

 



 

 

 

Estatísticas dos Espaços Internet 
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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 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 de 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. 

 Tramitação de Processos, geração de documentação e impressão de citações a 

enviar aos consumidores e capas de processos. 

Ainda na área do Sistema de Gestão de Águas, os serviços de tecnologias de informação 

procederam á atualização dos tarifários de água, assim como à criação de nova taxa. 

Consequentemente foi necessário a correção da respetiva fatura, na qual foi também 

aumentado o histórico com o nº de meses de consumos que passou agora para 6. 
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Implementação de fatura eletrónica e recolha de leituras 
por PDA * 
Os serviços de tecnologias de informação iniciaram a implementação do sistema de fatura 

eletrónica para a aplicação de águas, assim como a recolha das leituras dos consumos de 

água serem registados 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 

eletrónica. Sendo os documentos eletrónicos enviados via email. 

(wikipédia) 

*PDA - Personal digital assistants - assistente pessoal digital, (PDAs , handhelds), 

ou palmtop, é um computador de dimensões reduzidas , dotado de grande 

capacidade computacional, cumprindo as funções de agenda e sistema 

informático de escritório elementar, com possibilidade de interconexão com um 

computador pessoal e uma rede informática sem fios. Os PDAs  possuem grande 

quantidade de memória e diversos softwares para várias áreas de interesse. 

(wikipédia) 

Comunicações e 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 há cerca de dois anos e 

procedeu à execução das ampliações e adaptações necessárias na sua rede de dados 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Fatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Eletr%C3%B4nica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mem%C3%B3ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software


 

 

 

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 à 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 ótica 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.  

O Município de Reguengos de Monsaraz integra o projeto comunicações unificadas da 

CIMAC, sendo o 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 à rede do Município, ficando a fazer parte do sistema VOIP que interliga os 

Municípios do Distrito de Évora. 
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Redes Wifi 
Os Serviços de Tecnologias de Informação procedem à manutenção das redes wifi 

instaladas no Município. 

 Praça da Liberdade 

 Mercado Municipal 



 

 

 

 Jardim Publico 

 Piscinas Municipais 

 Jardim- Perolivas 

 Largo principal - Caridade 

 Largo da Igreja – S. Marcos do campo 

 Praça – Campinho 

 Praça - Monsaraz 

 

Reestruturação de serviços e adaptação de novos espaços 
Os serviços de tecnologias de informação procederam á criação e expansão da rede 

informática com o objetivo de dotar novos espaços de serviços municipais, com 

infraestruturas tecnológicas. Foram assim aplicados, calhas técnicas para acomodação de 

cablagem UTP cat5, VGA, HDMI, tomadas de rede RJ45 e tomadas de alimentação elétrica 

a partir de UPS. 

 

Paços do Concelho – Adaptação de espaço a sala de formação/reuniões 
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SIGA -  Sistema Integrado de Gestão e Aprendizagem 
No presente ano letivo os serviços de Tecnologias de Informação em colaboração com os 

Serviços de Educação, iniciaram a utilização da Plataforma SIGA por forma a otimizarem os 

serviços prestados pela autarquia respeitantes à gestão de transportes, pagamentos de 

refeições a outras ações relativas à educação. 

No inicio do ano letivo os transportes escolares já foram geridos através desta plataforma, 

permitindo a produção de faturação em massa com o respetivo envio para o sistema de 

faturação municipal. Desta forma as faturas são emitidas com dados para pagamento por 

multibanco, podendo os encarregados de educação ter acesso online às faturas relativas 

aos seus educandos. No mês de outubro iniciámos também o processo de faturação das 

refeições escolares através desta plataforma. 

 



 

 

 

GED | Gestão Documental 

Correspondência 
Registada 

EntradaN.º 
de registo 

Saída N.º 
de registo 

Licença espetáculos e 
divertimentos em 

lugares públicos ao ar 
livre; Lic.Ruido; Licença 

atividades 
desportivas;Rec.Iti-

nerantes/Improvisados; 
Lic. Fogo Artificio. 

DocumentoArquivados 

setembro 608 743 5 125 

outubro 531 875 6 125 

TOTAL 1139 1618 11 250 
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FIN | Financeira 

Relatório Financeiro 

Execução Orçamental 
Grau de execução: 2018, 3º trimestre 

Receita/Despesa 43%/42% 

Plano Plurianual de Investimentos 39% 

 

Princípio do equilíbrio orçamental corrente 
2018  -  3.º T 

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

(1) Receita Corrente Bruta Cobrada      =   8.339.375,00€ 

(2) Despesas Correntes Pagas       =   7.925.960,45€ 

      (1) – (2)                =      413.414,55€ 

(3) Amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo (9 meses)  

 =     831.672,41€  

(1) – (2) – (3)   =   - 418.257,86€ 

(4) Receita corrente líquida cobrada      =   8.279.138,90€ 

(5) 5% do valor da receita corrente líquida cobrada    =      413.956,95€ 

             (5) – (3)  = - 4.300,91€ 

Em 30.09.2018 o cumprimento do equilíbrio orçamental corrente encontra-se quase 

assegurado pela regra da exceção. 

Imobilizado 
Imobilizado - 3º Trimestre 

Conta Designação Saldo Inicial Acréscimo Diminuição Saldo Final 

41 Investimentos Financeiros 764.781,84  -  -  764.781,84  



 

 

 

42 Imobilizações Corpóreas  36.239.302,70  119.540,92   89.579,95   36.269.263,67  

43 Imobilizações Incorpóreas 419.987,02  -  -  419.987,02  

44 Imobilizações em Curso  1.429.748,61  398.159,78  0,08   1.827.908,31  

45 Bens de Domínio Público  70.319.236,92  -  -   70.319.236,92  

  Imobilizado Bruto  109.173.057,09  517.700,70   89.580,03   109.601.177,76  

48 Amortizações Acumuladas  42.689.642,01  827.482,46   6.659,95   43.510.464,52  

49 Provisões para 
Investimentos Financeiros  -  -  -   -  

  Imobilizado Líquido  66.483.415,08  - 309.781,76   82.920,08   66.090.713,24  

Durante o 3º trimestre de 2018 o valor do imobilizado bruto aumentou aproximadamente 

428 mil euros, em resultado do acréscimo das imobilizações corpóreas e das imobilizações 

em curso. 

 

O imobilizado corpóreo aumentou 119,5 mil euros, devido a: 

 Aquisição de viatura Mitsubishi Canter; 

 Aquisição de aparelhos de ar condicionado para vários locais; 

 Aquisição Photopoint 7 Maravilhas e Totem Monsaraz; e 

 Aquisição de sistema de ventilação e renovação de ar para o Pavilhão Multiusos. 

 

O imobilizado corpóreo sofreu uma redução de 89,5 mil euros devido a: 

 Registo da alienação do Lote nº 8 da Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz; e 

 Abate do Motocultivador Mondial e reboque. 

 

O imobilizado em curso teve um acréscimo de cerca de 398 mil euros, devido a: 

 Obras por administração direta, 42 mil euros; 

 Obras por empreitada: 

o Requalificação de Baluartes Fortificados em Monsaraz – Projeto Muralhas 

de Monsaraz Reabilitação do Barbacã – 145,7 mil euros; 

o Requalificação e Modernização das Vias Pedonais da Cidade de Reguengos 

de Monsaraz – 88,5 mil euros; 
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o Parque de Estacionamento do Rossio em Reguengos de Monsaraz – 43 mil 

euros; 

o Infraestruturas e Arranjos Exteriores n Urbanização Monreal em Reguengos 

de Monsaraz – 32,1 mil euros; 

o Desporto XXI – Circuito de Manutenção – 22,8 mil euros; 

o Regeneração do Centro Histórico de S. Marcos do Campo – Sociedade 

Harmonia Sanmarquense – 10,9 mil euros; 

o Requalificação de Arruamentos na União de Freguesias de Campo e 

Campinho – 10,5 mil euros; e 

o Aquisição de Elevador Móvel de Escada – SCADA – 2,4 mil euros. 

 

As amortizações acumuladas aumentaram cerca de 827 mil euros (275.722,00 euros em 

julho, 276.435,18 euros em agosto e 275.325,28 euros em setembro).  

Com todas as movimentações acima indicadas obteve-se uma diminuição de imobilizado 

líquido de 392,7 mil euros, representando uma redução percentual de 0,59 %. 

 

Existências em armazém 
Conta 2014 2015 2016 2017 2018– 3.º T 

mercadorias  264.339,72   274.413,74  233.779,08  241.969,32 235.867,25 

 

A receber de terceiros 
Conta 2014 2015 2016 2017 2018 – 2.ºT 

empréstimos concedidos  3.450,00   1.550,20   3.450,00   0,00   0,00  

clientes, contribuintes e utentes c/c 94.061,20  140.331,07  141.933,68  152.016,68  241.498,20  

cobrança duvidosa 4.831,74  1.949,24  66.362,76   3.015,49   563,67  

Estado e outros entes públicos 146.793,74  130.014,89  144.953,80   152.193,05  165.843,32  

Outros devedores   674.289,26  765.357,67  156.193,45 456.388,56   522.097,75  

total   923.425,94  1.039.203,07   509.740,57   763.613,78   930.002,94  

 

 



 

 

 

Disponibilidades em caixa 
Conta 2014 2015 2016 2017 2018 – 3.ºT 

cheques e numerário  8.849,52   12.202,12   10.062,04   5.418,03   11.596,98  

depósitos à ordem 296.463,54 313.866,02 222.600,76 197.921,12 440.220,77 

total  305.313,11  326.068,14  232.662,80  203.339,15  451.817,75  

 

Dívidas a terceiros 
milhões euros 

Conta 2014 2015 2016 2017 2018 – 3.ºT 

Dívida de M/L Prazos 9,7 7,9 6,8 7,5 7,3 

Dívida de C/ Prazo 10,4 12,6 12,8 13,3 13,9 

Total da Dívida  20,1 20,5 19,6 20,8 21,2 

 

Balanço 
Milhões de euros 

Conta 2014 2015 2016 2017 2018 – 3.ºT 

Ativo Fixo Líquido (Imobilizado) 59,5 71,7 68,5 67,3 66,1 

Ativo Circulante Líquido  1,9 2,2 1,3 1,4 1,6 

Ativo Líquido Total 61,4 73,9 69,8 68,7 67,7 

Fundos Próprios 27,1 38,7 36,3 34,2 32,5 

Passivo M/L Prazos 9,7 7,9 6,8 7,5 7,3 

Passivo C/ Prazo (exceto Acresc./Diferim.) 10,4 12,6 12,8 13,3 13,9 

 

Demonstração de resultados 
milhões euros 

 2014 2015 2016 2017 2018 – 3.ºT 

Custos e Perdas 14 13,7 14,7 15,2 11,0 

Proveitos e Ganhos 12,3 12,5 12,3 13,1 9,2 

RLE -1,7 -1,2 -2,4 -2,1 -1,8 

 

Contabilidade de custos 
Apuramento do custo das obras por administração direta 

 2014 2015 2016 2017 2018 – 3.ºT 

OAD (milhares de €) 248 255 123 306 74 

Os custos contabilizados na classe 6 foram reclassificados na contabilidade de custos para 

apuramento dos custos dos bens e serviços. 
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Fundo Social Municipal 
A Contabilidade implementou a recolha da informação sobre o Fundo Social Municipal com 

base na contabilidade de custos. 

No segundo trimestre de 2018 o Município teve custos superiores aos proveitos, a despesa 

superou a receita num total de 191.732,19€.  

Conclusão: 

1) Custos – Proveitos = (512.197,78€ - 197.030,88€) = 315.166,90€  

2) FSM recebido = 159.039,00€ 

2) Valor suportado pelo Município = (315.166,90€ - 159.039,00€) = 156.127,90€ 

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 Direção Geral das Autarquias 

Locais. 

Anos 2017 2018 – 3.ºTrim 

PMP (dias) 359 351 

PMP s/ dívida à Águas do Vale do Tejo, SA (dias) 70 69 

Se considerarmos o valor total em dívida verifica-se um do Prazo Médio de Pagamento de 

351 dias no final do terceiro trimestre de 2018, inferior ao PMP de final de 2017.  

Importa referir que 85% do valor total em dívida, é dívida à Águas do Vale do Tejo, SA, a 

qual se encontra contemplada por um Acordo de Pagamento celebrado em 29.12.2017. 

Assim esta dívida tem novos prazos de pagamento e, tal como se encontra excecionada do 

cálculo dos pagamentos em atraso, dever-se-ia excecionar do cálculo do Prazo Médio de 

Pagamento, pois induz em erro a leitura de qual o prazo médio de pagamento da dívida 

corrente do Município. 

Assim, entende-se que para aferição do PMP, devemos excluir do cálculo a dívida à referida 

empresa e concluímos que o Município de Reguengos de Monsaraz tem um PMP em 

30.09.2018 de 69 dias. 

Com a utilização total do empréstimo de saneamento financeiro, a partir de 1 de outubro, 

prevê-se uma redução bastante significativa do PMP no final do exercício de 2018. 



 

 

 

Limite da dívida total, 2º trimestre de 2018 
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA COBRADA 

2015 2016 2017 TOTAL 

10.807.740,16 € 10.827.195,39 € 10.880.959,00 € 32.515.894,55 € 
  MÉDIA 10.838.631,52 € 

LIMITE DA DÍVIDA TOTAL  para 2018 16.257.947,28 €     
2018  3.º T 

divida de m/l prazo divida de curto prazo operações de tesouraria contrib. das entidades 

7.330.566,66 € 13.882.759,51 € (-) 184.671,12 € 

(+) 118,48€      AMPV 
(+) 208,12€      ANMP 

(+) 45.419,61€     CIMAC 
(+) 0,00€     APMCH 
(+)  0,00€       ATLA 

 

fundo de apoio municipal    

(-) 79.857,00  €             
 

   

Dívida a considerar em  
2018  2.º T 

20.994.544,26€ 

  EXCESSO -4.736.596,99 € 

10% do montante em excesso 20.431.645€ - 417.756€ = 20.013.889€ 

n.º 9 artigo 55.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro 

  EXCESSO -980.655,26 € 

 

Fundos disponíveis  

 

2018 2016 2017 2018

Transferências ou subsídios com origem no OE 4.776.565,62 526.348,00

Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento 3.854.417,63       426.691,04         280.344,42   

da qual: Receita extraordinária (a abater) 0,00 0,00 0,00

Previsão da receita efetiva própria 3.854.417,63 353.517,73

Produto de empréstimos contraídos nos termos da lei 650.000,00 6.039.038,69

Transferências do QREN ainda não efetuadas 0,00 497.807,63

Correções por recebimento efetivo 0,00 0,00

Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º 0,00 0,00

De receitas gerais 0,00 0,00

De receitas próprias 0,00 0,00

De  empréstimos 0,00 0,00

De aplicação de saldos de gerência ou de activos financeiros 0,00 0,00

Correções de receitas gerais 0,00 0,00

Correções de receitas próprias 0,00 0,00

Correções de empréstimos 0,00 0,00

Subtotal 9.280.983,25 7.416.712,05

Compromissos assumidos 19.934.112,35

Pagamentos 10.155.141,23

Compromissos assumidos por pagar

FUNDOS DISPONÍVEIS 1.217.558,90

(Valores acumulados desde o início do ano, em euros)

SETEMBRO OUTUBRO
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Terminado o mês de SETEMBRO, os Fundos Disponíveis para outubro de 2018 são 

positivos, no valor de 1.217.558,90€.  

Pagamentos em atraso 
ANOS 

2014 2015 2016 2017 

5.653.283,79 € 2.583.874,61 € 2.078.670,22 € 27.444,18 € 

 

2018 

MARÇO JUNHO SETEMBRO DEZEMBRO 

249.540,44 € 410.544,90 €- 716.546,90 €- - 

Os pagamentos em atraso diminuíram em resultado de ficarem excluídos dos mesmos os 

documentos em dívida à Águas do Centro Alentejo, S.A. referentes ao abastecimento de 

água e ao tratamento de águas residuais, que se encontram contemplados por um Acordo 

(valores mensais, em euros)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Transferências ou subsídios com origem no OE 499.348,00 499.348,00 499.348,00

Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento    272.652,72      285.186,54      685.287,44      823.753,21      336.255,84      157.612,74   

da qual: Receita extraordinária (a abater) 0 0 0 0 0 0

Previsão da receita efetiva própria 278.919,63 754.520,33 246.934,29

Produto de empréstimos contraídos nos termos da lei

Transferências do QREN ainda não efetuadas 0 0 0 

Correções por recebimento efetivo 0 0 0 

Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º 0 0 0 

De receitas gerais 0 0 0 

De receitas próprias 0 0 0 

De  empréstimos 0 0 0 

De aplicação de saldos de gerência ou de activos financeiros 0 0 0 

Correções de receitas gerais 0 0 0 

Correções de receitas próprias 0 0 0 

Correções de empréstimos 0 0 0 

Subtotal 778.267,63 1.253.868,33 746.282,29 

Compromissos assumidos

Pagamentos

Compromissos assumidos por pagar

FUNDOS DISPONÍVEIS

NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO

(euros)

Total acumulado

2016 2017 2018 2017 2018 2019

Transferências ou subsídios com origem no OE 499.348,00 499.348,00 7.799.653,62 

Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento    165.259,32      174.198,66         366.687,79      647.577,63   

da qual: Receita extraordinária (a abater) 0 0 0 0

Previsão da receita efetiva própria 169.728,99 507.132,71 6.165.171,31 

Produto de empréstimos contraídos nos termos da lei 6.689.038,69 

Transferências do QREN ainda não efetuadas 0 0 497.807,63 

Correções por recebimento efetivo 0 0 0 

Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º 0 0 0 

De receitas gerais 0 0 0 

De receitas próprias 0 0 0 

De  empréstimos 0 0 0 

De aplicação de saldos de gerência ou de activos financeiros 0 0 0 

Correções de receitas gerais 0 0 0 

Correções de receitas próprias 0 0 0 

Correções de empréstimos 0 0 0 

Subtotal 669.076,99 1.006.480,71 21.151.671,25 

Compromissos assumidos 19.934.112,35 

Pagamentos 10.155.141,23 

Compromissos assumidos por pagar 9.778.971,12 

FUNDOS DISPONÍVEIS

FEVEREIRO MARÇO



 

 

 

de Pagamento, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de 

junho. 

 

Artigo 93.º da LOE 2018,  

Redução do endividamento 

1 — Até ao final do ano, as entidades incluídas no subsetor da administração local reduzem no mínimo 

10 % dos pagamentos em atraso com mais de 90 dias, registados no Sistema Integrado de Informação 

das Autarquias Locais (SIIAL) à data de setembro de 2017, para além da redução já prevista no 

Programa de Apoio à Economia Local (PAEL), criado pela Lei n.º 43/2012, de 28 de agosto, na sua 

redação atual. 

2 — O disposto no número anterior não se aplica aos municípios que se encontrem vinculados a um 

programa de ajustamento municipal, nos termos da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto. 

3 — No caso de incumprimento da obrigação prevista no presente artigo, há lugar à retenção, no 

montante equivalente ao do valor em falta, da receita proveniente das transferências do Orçamento 

do Estado até ao limite previsto no artigo 39.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

4 — O montante referente à contribuição de cada município para o FAM não releva para o limite da 

dívida total previsto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação 

atual. 

Com a utilização total do empréstimo de saneamento financeiro, a partir de 1 de outubro, 

prevê-se a inexistência de Pagamentos em Atraso no final do exercício de 2018. 

DGAL -  avaliação da redução dos pagamentos em atraso 
Fórmula Designação 2018.set 

(1) Pagamentos em atraso setembro 2017  3.034.483,06 €  

(2) Empréstimo PAEL  4.649.882,68 €  

(3) Dívidas PAEL pagas até setembro 2017  4.322.846,67 €  

(4) = (1)-((2)-(3)) se (1)-
((2)-(3))>0;0 

Pagamentos em atraso setembro 2017, expurgados das 
dívidas PAEL 

2.707.447,05 € 

(5) Pagamentos em atraso junho 2018  716.546,90 € 

(6) Dívidas PAEL pagas até junho 2018 4.392.383,89 € 

(7) = (5)-((2)-(6)) se (5)-
((2)-(6))>0;0 

Pagamentos em atraso junho 2018, expurgados das 
dívidas PAEL 

459.048,11 € 

(8) = (7)/(4)-1 Redução dos pagamentos em atraso (%) -83,04% 

(9) = (4)*5% Redução necessária para cumprimento do artº 93º, nº 1 
da LOE 2018 

 270.744,71 € 

(10) = (4) - (7) Redução realizada de setembro 2017 a junho 2018 2.248.398,94 €  

(11) = se (10)<0;(9); 
se(10)>(9);0;(9)-(10) 

Montante de redução em falta para cumprimento do artº 
93º, nº 1 da LOE 2018 

- € 

(12) = (11) Sanção a aplicar em cumprimento do artº 93º, nº 3 da 
LOE 2018 

 - € 
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Pagamentos PAEL 
Descrição data valor 

Entrega da candidatura ao PAEL do Município de 
Reguengos de Monsraz 

4 de outubro de 2012   

Assinatura do Contrato de Empréstimo do PAEL 
entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a 
DGTF 

16 de novembro de 2012   

Concessão do Visto pelo Tribunal de Contas 11 de janeiro de 2013   

Recebimento do valor da primeira tranche 1 de fevereiro de 2013 3.272.889,03 € 

Recebimento do valor da segunda tranche 30 de dezembro de 2013 1.376.993,65 € 

Valor total recebido   4.649.882,68 € 

Valor regularizado devido a notas de crédito que 
anularam dívida 

  25.673,06 € 

Valor total contratado   4.675.555,74 € 

Valor apresentado de pagamentos em atraso  5.936.437,24 € 

 

Pagamentos efetuados: 
ANOS 

2012 2013 2014 2015 2016 

1.254.701,85 € 3.595.201,92 € 630.235,48 €  30.077,53 €  69.561,90 €  

2017 2018 TOTAL PAGO 
TOTAL DE NOTAS 

DE CRÉDITO / 
REGULARIZAÇÕES 

VALOR EM 
DÍVIDA 

67.217,06 €  - 5.646.995,74 € 212.908,36 € 76.533,14 € 

Os pagamentos PAEL são comunicados ao SIIAL mensalmente. 

Saneamento financeiro 
Durante o ano 2017, o Município de Reguengos de Monsaraz desenvolveu um processo 

de Saneamento Financeiro, ao abrigo do artigo 57.º da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro. 

Neste âmbito, celebrou dois contratos de empréstimo de saneamento financeiro. Um no 

valor de 4.975.000€ com o Banco BPI e outro no valor de 2.825.000€ com a CGD, os 

quais obtiveram o Visto do Tribunal de Contas em 03.10.2017. Ambos os contratos têm 

um prazo global de 14 anos. 

Em 14 de dezembro de 2017 foi recebida a primeira utilização de capital no valor de 

1.860.961,31€ do contrato de empréstimo com o Banco BPI. 

Não houve mais utilizações de capital de empréstimos de saneamento financeiro em 2017. 

Ponto de situação em 30.09.2018: 



 

 

 

Execução do Plano Financeiro do Empréstimo de Saneamento Financeiro (Banco BPI) 

Trimestre 
Capital 

utilizado 
Capital 

amortizado 
Juros 

Prestação(Capital + 
Juros) 

14/12/2017  1.860.961,31  -  -  -  
14/12/2017 03/01/2018 -  -  1.964,35  1.964,35  
04/01/2018 03/04/2018 -  -  8.839,57  8.839,57  
04/04/2018 03/07/2018 -  -  8.937,78  8.937,78  

  1.860.961,31  -  19.741,70   19.741,70  

 

Execução do Plano Financeiro do Empréstimo de Saneamento Financeiro (CGD) 

Trimestre 
Capital 

utilizado 
Capital 

amortizado 
Juros 

Prestação(Capital + 
Juros) 

03/10/2017 03/01/2018 -  -  -  -  
04/01/2018 03/04/2018 -  -  -  -  
04/04/2018 03/07/2018 -  -  -  -  

  -  -  -  -  
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APV | Aprovisionamento 

Relação das requisições emitidas por unidade orgânica 
No que respeita às requisições externas definitivas para aquisição de bens e 

serviços foram emitidas 298 num valor total de €340.263,23, sendo que o serviço 

de Produção e Manutenção foi o serviço que maior número emitiu, e o valor mais 

elevado, foi os serviços da Educação com o valor de €90.032,75.  

Este valor deve-se a emissão de um Concurso Público para fornecimento de 

refeições aos alunos das escolas de ensino básico do 1º, 2º e 3º ciclos e educação 

pré-escolar da rede pública do concelho de Reguengos de Monsaraz – ano letivo 

2018/2019 – 2019/2020” 

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 

€77.612,51, devendo-se, a um procedimento por Consulta Prévia de “aquisição de 

tinta e derivados” 



 

 

 

Quantidade de requisições emitidas por Serviço Requisitante entre  01-09-2018 a 31-10-
2018 
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Valor das requisições emitidas por Serviço Requisitante entre  01-09-2018 e 31-10-2018 
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TOTAIS



 

 

 

Procedimentos de aquisição de bens e serviços 
Foram efetuados, entre 01 de setembro a 31 de outubro de 2018, 8 procedimentos 

por ajuste direto e 6 procedimentos de Consulta Prévia e 1 de Concurso Público, 

de acordo com o Código dos Contratos Públicos, tendo sido adjudicados 10 no 

valor total de €323.321,39. 

Neste período não foi anulado nenhum procedimento concursal. 

Procedimentos feitos por ajuste direto - quantidades e valores  

Mês anulados 
Por 

adjudicar 
adjudicados 

quantidade 
total de 

procedimentos 

valor dos 
procedimentos 

adjudicados 

Setembro 0 0 3 3 22 241,60 € 

Outubro 0 2 3 5 35 145,05 € 

total 0 2 6 8 57 386,65 € 

 

Procedimentos feitos por concurso publico - quantidades e valores  

Mês anulados 
Por 

adjudicar 
adjudicados 

quantidade total 
de 

procedimentos 

valor dos 
procedimentos 

adjudicados 

Setembro 
 

0 0 0  -   €  

Outubro 0 0 1 1  163 200,00 €  

total 0 0 1 1  163 200,00 €  

 

Procedimentos feitos por consulta Prévia - quantidades e valores  

Mês anulados 
Por 

adjudicar 
adjudicados 

quantidade total 
de 

procedimentos 

valor dos 
procedimentos 

adjudicados 

Setembro 0 1 0 1 0,00 € 

Outubro 0 2 3 5 102 734,74 € 

total 0 3 3 6 102 734,74 € 

 

Armazém 
Relação de guias de entrada e de saída de material no Armazém Cartuxa  

mês 
Entrada nº 

guias 
Entradas Valores 

Saída nº 
guias 

Saída valor 

Setembro 70  42 332,06 €  92  53 848,04 €  

Outubro 116  51 187,25 €  109  57 240,08 €  

TOTAL 186  93 519,31 €  201  111 088,12 €  
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Relação de guias de entrada e de saída de material no Armazém Economato  

mês Entrada nº 
guias 

Entradas Valores Saída nº 
guias 

Saída valor 

Setembro 41 20 174,73 € 48 20 503,92 € 

Outubro 16 17 198,34 € 42 19 805,05 € 

TOTAL 41 20 174,73 € 48 20 503,92 € 

 

Entradas e saídas do armazém cartuxa e economato 

Nome do serviço requisitante 
valor das 

entradas de 
materiais 

valor das saidas de 
materiais 

Presidência  -   €   -   €  

Vice-Presidência  -   €   -   €  

Vereação  526,27 €   532,62 €  

Vice-Presidência Drª Élia Quintas  -   €   -   €  

Vereador Arq. Miguem Singéis  -   €   -   €  

Vereador Jorge Nunes  -   €   -   €  

Protecção Civil  1 040,09 €   1 047,19 €  

Gabinete Técnico Florestal  -   €   21,96 €  

Desenvolvimento Económico  -   €   -   €  

Gabinete de Apoio ao Presidente  20,79 €   226,41 €  

Gabinete Jurídico e de Auditoria  -   €   49,71 €  

Serviços Veterinários e Saúde Pública  1 462,27 €   1 490,21 €  

Piscinas Municipais  8 029,63 €   8 360,98 €  

Divisão Gestão Financeira e Desenvolvimento 
Económico 

 -   €   24,14 €  

Balcão Único  -   €   28,52 €  

Divisão de Administração Geral  -   €   23,81 €  

Gestão Documental  -   €   108,19 €  

Recursos Humanos  108,27 €   270,24 €  

Taxas e Licenças  -   €   100,20 €  

Contabilidade e Património  -   €   97,66 €  

Aprovisionamento  18 900,49 €   354,21 €  

Tesouraria  -   €   118,06 €  

Informática  357,36 €   459,59 €  

Serviço de Trabalhos Gráficos  -   €   -   €  

Expediente Urbanístico  21,53 €   42,12 €  

Urban. Ordenamento Território e Fiscalização  -   €   18,97 €  

Gestão Urbanística  -   €   -   €  

Fiscalização Técnica  -   €   -   €  

Projectos Técnicos  -   €   39,79 €  

Mercado Municipal  -   €   172,04 €  

Administrativa de Obras e Projectos  -   €   44,12 €  

Produção e Manutenção  34 562,82 €   30 529,84 €  

RequalificaçãoUrbana Espaços Verdes  6 736,81 €   6 994,32 €  

Higiéne e Ambiente  24 916,92 €   28 940,46 €  

Águas e Saneamento Básico  304,65 €   17 605,43 €  



 

 

 

Nome do serviço requisitante 
valor das 

entradas de 
materiais 

valor das saidas de 
materiais 

Trânsito e Mobilidade  -   €   768,38 €  

Administrativa e Operacional  -   €   344,05 €  

Cultura  2 807,29 €   3 483,78 €  

Acção Social  24,51 €   679,06 €  

Educação  27 341,57 €   29 626,14 €  

Desporto  1 580,30 €   2 402,59 €  

Turismo  1 063,87 €   5 104,44 €  

Biblioteca Municipal  1 102,36 €   1 241,79 €  

Arquivo Municipal  -   €   30,69 €  

Comunicação e Imagem A  -   €   -   €  

Comunicação e Imagem B  -   €   10 030,80 €  

TOTAIS 130 907,80 € 151 412,51 € 
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AOP | Administrativa de Obras e Projetos 

Este Relatório pretende evidenciar as principais atividades desenvolvidas no período de 8 

de setembro de 2018 a 8 de novembro de 2018 pela subunidade orgânica Administrativa 

de Obras e Projetos desta Câmara Municipal.  

Candidaturas 

Apresentadas e/ou aprovadas 
No período respeitante ao presente relatório foram apresentadas e/ou aprovadas e ainda 

com termo de aceitação assinado e a decorrer, as seguintes candidaturas: 

Requalificação dos baluartes fortificados em Monsaraz – projeto de 
consolidação das muralhas de Monsaraz e reabilitação do caminho da 
Barbacã 
Valor aprovado da candidatura ……………………. € 1.365.198,76 

Data de aprovação da candidatura ………………      11.01.2017 

Assinatura do Termo de Aceitação ……………..      09.02.2017 

Pedidos pagamento (valor investimento total).€ 276.025,18 

 

Regeneração urbana do centro histórico de São Marcos do Campo – 
Sociedade Harmonia Sanmarquense 
Valor aprovado da candidatura ……………………. € 191.666,56 

Data de aprovação da candidatura ………………    17.10.2017 

Assinatura do Termo de Aceitação ……………..    18.12.2017 

Pedidos pagamento (valor investimento total).€ 30.116,73 

 



 

 

 

Melhoria da mobilidade urbana e segurança rodoviária no Concelho de 
Reguengos de Monsaraz – vias pedonais de Reguengos de Monsaraz – 
1.ª fase 
Valor aprovado da candidatura ……………………. € 130.734,48 

Data de aprovação da candidatura ………………    14.12.2016 

Assinatura do Termo de Aceitação ……………..    17.01.2017 

Reprogramação financeira e temporal………….    28.08.2018 

Pedidos pagamento (valor investimento total).€ 124.194,28 

 

Planos integrados e inovadores de combate ao insucesso escolar –   + 
sucesso 
Valor aprovado da candidatura ………………      € 372.390,00 

Data de aprovação da candidatura ………..        26.01.2018 

Assinatura do Termo de Aceitação ………..        02.02.2018 

 

Requalificação dos edifícios da rede escolar do Concelho de Reguengos 
de Monsaraz 
Valor aprovado da candidatura ………………      € 158.229,74 

Data de aprovação da candidatura ………..        29.03.2018 

Assinatura do Termo de Aceitação………….        23.04.2018 

 

Parque de estacionamento do Rossio de Reguengos de Monsaraz 
Data de apresentação da candidatura …………….05.04.2018 

Valor da candidatura …………………………………..  € 113.086,98 

Data de aprovação da candidatura ………………    05.09.2018 

Pedidos pagamento (valor investimento total).€ 134.988,77 
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Requalificação de arruamentos na União de Freguesias de Campo e 
Campinho 
Data de apresentação da candidatura ……………… 18.05.2018 

Valor da candidatura ………………………………………   € 87.149,28 

Data de aprovação da candidatura …………………   05.09.2018 

Pedidos pagamento (valor investimento total)… € 44.063,36 

 

Regeneração urbana da Praça da Liberdade – edificado – 1.ª fase – 
Centro de acolhimento turístico de Reguengos de Monsaraz – Café 
Central 
Candidatura apresentada ……………………………..   18.09.2018 

Valor da candidatura ……………………………………. € 209.683,94 

 

Regeneração do Largo da República e envolventes em Reguengos de 
Monsaraz 
Candidatura apresentada ……………………………..   26.09.2018 

Valor da candidatura ……………………………………. € 463.991,53 

 

Cidade Europeia do Vinho / Capital dos Vinhos de Portugal 
Valor aprovado da candidatura ………………..       € 1.112.306,07 

Data de aprovação da candidatura …………….          24.01.2017 

Assinatura do Termo de Aceitação……………           09.02.2017 

Pedidos de pagamento (valor investimento total).€ 880.734,30 

 

Construção e modernização de centros de recolha oficial de animais de 
companhia 
Candidatura apresentada …………………………….. 30.04.2018 

Valor da candidatura ……………………………………. € 36.602,33 



 

 

 

 

Requalificação do campo de futebol municipal – construção de relvado 
sintético 
Candidatura apresentada …………………………….. 30.07.2018 

Valor da candidatura ……………………………………. € 238.704,16 

 

Centro intergeracional de Reguengos de Monsaraz 
Candidatura apresentada …………………………….. 20.08.2018 

Valor da candidatura ……………………………………. € 384.956,10 

 

Estrutura residencial para idosos, centro de dia, serviços de apoio 
domiciliário – Perolivas 
Candidatura apresentada …………………………….. 21.08.2018 

Valor da candidatura ……………………………………. € 674.620,73 

 

Estrutura residencial para idosos, centro de dia, serviços de apoio 
domiciliário – freguesia de Monsaraz 
Candidatura apresentada …………………………….. 21.08.2018 

Valor da candidatura ……………………………………. € 780.442,98 

 

Empreitadas 
Neste capítulo mostra-se o desenvolvimento das diversas empreitadas, quer tenham já 

terminado no decurso deste período, quer estejam em curso, quer ainda se encontrem em 

fase de tramitação processual: 
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Melhoria da mobilidade urbana e segurança rodoviária no Concelho de 
Reguengos de Monsaraz – vias pedonais de Reguengos de Monsaraz – 
1.ª fase 

 O valor de adjudicação é de € 277.793,58, acrescido de IVA à taxa de 6%. 

 Adjudicado à firma Manuel Pedro Sousa & Filhos, Lda. 

 O prazo de execução é de 210 dias. 

 O contrato escrito da empreitada foi celebrado em 12.02.2018. 

 O auto de consignação de trabalhos foi assinado em 07.03.2018. 

 Comunicado a aprovação do Plano de Segurança e Saúde em 19.06.2018. 

 Obra em curso com uma taxa de execução de 42,18%. 

 

Requalificação dos baluartes fortificados em Monsaraz – projeto de 
consolidação das muralhas de Monsaraz e reabilitação do caminho da 
Barbacã 

 O valor de adjudicação é de € 1.248.867,85, acrescido IVA à taxa de 6%. 

 Adjudicado ao consórcio Monumenta – Reabilitação do Edificado e Conservação 

do Património, Lda/ STAP – Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas, 

S.A. 

 O prazo de execução é de 300 dias. 

 O contrato escrito da empreitada foi celebrado em 27.10.2017. 

 Visto Prévio do Tribunal de Contas em 28.02.2018.  

 O auto de consignação de trabalhos foi assinado em 16.03.2018. 

 Comunicado a aprovação do Plano de Segurança e Saúde em 15.05.2018. 

 Obra em curso com uma taxa de execução de 20,02%. 

 

Regeneração urbana do centro histórico de São Marcos do Campo – 
Sociedade Harmonia Sanmarquense 

 O valor de adjudicação é de € 149.253,63, acrescido de IVA à taxa de 6%. 

 Adjudicado à firma Construções Garcias & Capucho, Lda. 



 

 

 

 O prazo de execução é de 365 dias. 

 O contrato escrito da empreitada foi celebrado em 28.08.2017. 

 O auto de consignação de trabalhos foi assinado em 07.09.2017. 

 Comunicado a aprovação do Plano de Segurança e Saúde em 09.10.2017. 

 Auto de suspensão de trabalhos assinado em 06.02.2018 por 30 dias. 

 Obra em curso com uma taxa de execução de 16,08%. 

 

Requalificação de arruamentos na União de Freguesias de Campo e 
Campinho 

 O valor de adjudicação é de € 88.300,25, acrescido de IVA à taxa de 6%. 

 Adjudicado à firma Manuel Joaquim Rosa Vieira, Lda. 

 O prazo de execução é de 90 dias. 

 O contrato escrito da empreitada foi celebrado em 14.11.2017. 

 O auto de consignação de trabalhos foi assinado em 29.11.2017. 

 Comunicado a aprovação do Plano de Segurança e Saúde em 23.03.2018. 

 Auto de suspensão de trabalhos assinado em 01.06.2018 por 75 dias. 

 Contrato de trabalhos a mais no valor € 13.289,06, assinado 16.08.2018. 

 Obra concluída. 

 

Desporto XXI – circuito de corta mato 
 O valor de adjudicação é de € 97.218,82, acrescido de IVA à taxa de 6%. 

 Adjudicada à firma Urbigav, S.A. 

 O prazo de execução é de 90 dias. 

 O contrato escrito da empreitada foi celebrado em 25.05.2018. 

 O auto de consignação de trabalhos assinado em 11.06.2018. 



Síntese de Funcionamento dos Serviços 

 

 

Gabinete da Presidência 
Informação do Presidente da Câmara Municipal 

IV 

135 

 Comunicado a aprovação do Plano de Segurança e Saúde em 02.07.2018. 

 Obra concluída. 

 

Parque Zona Norte – requalificação paisagística 
 O valor de adjudicação é de € 34.085,19, acrescido de IVA à taxa de 6%. 

 Adjudicada à firma Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Lda. 

 O prazo de execução é de 60 dias. 

 Adjudicado por despacho de 04.09.2018. 

 O contrato escrito da empreitada foi celebrado em 24.09.2018. 

 O auto de consignação de trabalhos foi assinado em 10.10.2018. 

 Aguarda aprovação do Plano de Segurança e Saúde. 

 

Regeneração urbana da Praça da Liberdade – edificado – 1.ª fase – 
Centro de Acolhimento Turístico de Reguengos de Monsaraz – Café 
Central 

 O valor de adjudicação é de € 179.831,85, acrescido de IVA à taxa de 6%. 

 Adjudicado à firma Consdep, S.A.. 

 O prazo de execução é de 180 dias. 

 O contrato escrito da empreitada foi celebrado em 13.07.2018. 

 O auto de consignação de trabalhos foi assinado em 10.08.2018. 

 Comunicado a aprovação do Plano de Segurança e Saúde em 07.09.2018. 

 Obra em curso com uma taxa de execução de 6,92%. 

 

Requalificação das escolas básicas do 1.º ciclo e jardins de infância do 
concelho de Reguengos de Monsaraz 

 O valor de adjudicação é de € 139.959,18, acrescido de IVA à taxa de 6%. 

 Adjudicado à firma Ecimop, S.A.. 



 

 

 

 O prazo de execução é de 150 dias. 

 O contrato escrito da empreitada foi celebrado em 24.09.2018. 

 O auto de consignação de trabalhos foi assinado em 08.10.2018. 

 Comunicado a aprovação do Plano de Segurança e Saúde em 23.10.2018. 

 Auto de suspensão de trabalhos assinado em 31.10.2018 por 45 dias. 

 

Pavimentação e beneficiação de arruamentos e passeios – zona 
industrial (rua da Lagoa do Lopes e rua da Ribeira da Caridade)  

 O valor de adjudicação é de € 98.453,30, acrescido de IVA à taxa de 6%. 

 Adjudicado à firma Ecimop, S.A.. 

 O prazo de execução é de 60 dias. 

 O contrato escrito da empreitada foi celebrado em 19.09.2018. 

 O auto de consignação de trabalhos foi assinado em 28.09.2018. 

 Comunicado a aprovação do Plano de Segurança e Saúde em 11.10.2018 

 Obra iniciada em 12.10.2018. 

 

Regeneração urbana do largo da república e envolventes em 
Reguengos de Monsaraz 

 Publicado Anúncio do Concurso Público no Diário da República em 27.08.2018. 

 Abertura de propostas a 27.09.2018. 

 Em reunião de Câmara de 31.10.2018 foi deliberado extinguir o procedimento 

concursal, por todas as propostas apresentadas terem sido excluídas. 

 

Beneficiação e reparação das redes elétricas do concelho – EN 256 
(saídas para Évora e Mourão) 

 Enviados convites para Consulta Prévia em 25.10.2018 
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 Abertura de propostas em 07.11.2018. 

 

Pavimentação e beneficiação de arruamentos e passeios – Outeiro – 1.ª 
fase 

 Enviados convites para Consulta Prévia em 25.10.2018 

 Abertura de propostas em 07.11.2018. 

 

Aquisição de bens e serviços 
Neste capítulo mostra-se o desenvolvimento das aquisições de bens e serviços no decurso 

deste período: 

Aquisição de serviços de fiscalização e coordenação de segurança e 
saúde para a empreitada de “requalificação dos baluartes fortificados 
em Monsaraz – projeto de consolidação das muralhas de Monsaraz e 
reabilitação do caminho da Barbacã” 

 Adjudicado à empresa Ripórtico, Lda. pelo valor de € 66.450,00 

 O prazo da prestação de serviços é de 300 dias. 

 Prestação de serviços em execução. 

 

Otimização e reforço da recolha seletiva – aquisição de contentores/ 
ecopontos tipo vidrão 

 Adjudicado à empresa Ovo Solutions, S.A. pelo valor de € 18.860,00 

 O prazo de fornecimento é de 45 dias. 

 O contrato escrito foi celebrado em 01.08.2018. 

 Fornecimento concluído. 

 



 

 

 

Otimização e reforço da recolha seletiva – aquisição de uma viatura de 
3.500kg 

 Adjudicado à empresa Auto São Cristóvão, Lda. pelo valor de € 26.310,92 

 O prazo de entrega é de 60 dias. 

 O contrato escrito foi celebrado em 25.07.2018. 

 Contrato concluído – viatura entregue. 

 

Otimização e reforço da recolha seletiva – aquisição e instalação de 
ecopontos subterrâneos 

 Abertura das propostas em 10.08.2018 

 Em reunião de Câmara de 03.10.2018 foi deliberado adjudicar à firma Sopsa, S.A, 

pelo valor € 232.375,00. 

 Contrato escrito celebrado em 06.10.2018 

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. 

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. 
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DET | Desenvolvimento Económico e 
Turismo 

Ciclo de exposições MMA 
Nome Artista Data 

"Diez anos de la pieza del mes 2004-2013" Museo de Olivenza 18/08/2018 a 07/10/2018 
Iberia: Saudade Hispano-Lusa Augusto Andrade 18/10/2018 a 06/01/2019 

 

Visitas guiadas realizadas no concelho 
Setembro e outubro de 2018 

Nome do Grupo 
Nº 

visitant
es 

Local da 
Visita 

Duraçã
o da 
Visita 
(dias) 

Data 
Nacionalid

ade 
Responsável 
pela Visita 

National Geographic / 
Jornalista e fotógrafo  

2 Monsaraz 2 04/set Holanda Maria de Jesus 
Gamado 

Associação para o 
Planeamento da 
Familia, Évora / 
ERASMUS 

32 Monsaraz 1 06/set Chipre, 
Malta, 
Grécia, 
Itália e 
Portugal 

Maria de Jesus 
Gamado 

Serviços Sociais da 
Administração Pública,  
Lisboa 

35 Monsaraz 1 08/set Portugal Maria de Jesus 
Gamado 

Visita Institucional - 
Patrick Mellett 

1 Monsaraz 1 12/set França André Casinha 

ARPTA / INTEREP-
Brasil 

11 Monsaraz 1 19/set Brasil André Casinha 

Staff Exchange 
InnoBridge (ADRAL) 

10 Monsaraz 1 20/set Finlândia, 
Espanha, 
Bulgária, 
Portugal 

André Casinha 

Geo Alqueva Meeting 
(Geocaching) 

32 Monsaraz 1 22/set Portugal André Casinha 

Interline Clube 
Portugal 

40 Monsaraz 1 06/out Portugal Maria de Jesus 
Gamado 

PAC GROUP 
Operadores - 
Moscovo 

17 Monsaraz 1 18/out Russia André Casinha 

Encontro Mercedes 
Benz 

100 Monsaraz 1 20/out Portugal André C. / 
Maria de Jesus 

Universidade Senior 
de Setubal 

43 Monsaraz 1 23/out Portugal Maria de Jesus 

Escola Superior de 
Educação Ciencias 
Sociais / Turismo de 
Portalegre 

37 Monsaraz 1 24/out Portugal Maria de Jesus 

Agrupamento Escolas 
de Amareleja  - 
ERASMUS 

34 Monsaraz 1 24/out Letónia, 
Croácia, 
Itália, 

Maria de Jesus 



 

 

 

Nome do Grupo 
Nº 

visitant
es 

Local da 
Visita 

Duraçã
o da 
Visita 
(dias) 

Data 
Nacionalid

ade 
Responsável 
pela Visita 

Noruega e 
Portugal 

Associação Alentejo 
de Excelência 

50 Monsaraz 1 28/out América 
do Sul 

André Casinha 

 

Afluência turística nos monumentos e postos de turismo do 
concelho 

Visitas ao Posto de Turismo de Reguengos de Monsaraz 

Mês 

A
le

m
an

h
a 

B
é
lg

ic
a 

B
ra

si
l 

E
sp

an
h

a 

E
.U

.A
. 

F
ra

n
ça

 

H
o

la
n

d
a 

In
g
la

te
rr

a 

It
ál

ia
 

Ja
p

ão
 

P
o

rt
u

g
al

 

O
u

tr
o

s 

T
O

T
A

L
 

Setembro (2018) 6 4 11 48 1 20 3 4 2 4 178 14 295 

Outubro (2018) 0 4 10 38 1 37 1 8 0 1 165 12 277 

 

Visitas ao Posto de Turismo de Monsaraz 

mês 

A
le

m
an

h
a 

B
é
lg

ic
a 

B
ra

si
l 

E
sp

an
h

a 

E
.U

.A
. 

F
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n
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H
o
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n

d
a 
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g
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a 
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p

ão
 

P
o
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u

g
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O
u
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o

s 

T
O

T
A

L
 

Setembro (2018) 74 37 172 493 94 262 59 125 29 25 681 208 2259 

Outubro (2018) 74 20 204 481 126 273 29 94 9 40 620 112 2082 

 

Visitas mensais por monumento e posto de Turismo 

 Local Origem  Setembro (2018) Outubro (2018) Total 

P. Turismo 
Reguengos 

Nacionais 178 165 343 
Estrangeiros 117 112 229 

P. Turismo 
Monsaraz 

Nacionais 681 620 1301 
Estrangeiros 1578 1462 3040 

Museu José M 
Batista 

Nacionais 101 93 194 
Estrangeiros 6 12 18 

Museu Fresco Nacionais 605 632 1237 
Estrangeiros 638 621 1259 

Igreja Matriz Nacionais 4153 3495 7648 
Estrangeiros 4764 4878 9642 

Igreja Misericórdia Nacionais 635 652 1287 
Estrangeiros 563 896 1459 

Igreja Santiago Nacionais 661 653 1314 
Estrangeiros 444 711 1155 

Casa da Inquisição Nacionais 500 559 1059 
Estrangeiros 459 457 916 
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 Local Origem  Setembro (2018) Outubro (2018) Total 
Torre Menagem Nacionais - - 0 

Estrangeiros - - 0 
Casa Monsaraz Nacionais 86 - 86 

Estrangeiros 98 - 98 
Casa do Barro Nacionais 232 500 732 

Estrangeiros 176 145 321 
Total 21656 16675 16663 

 

 



 

 

 

Comparativo 2013 a 2017 

    

Ano 

J
a
n
e
ir

o
 

F
e
v
e
re

ir
o
 

M
a
rç

o
 

A
b
ri

l 

M
a
io

 

J
u
n
h
o
 

J
u
lh

o
 

A
g
o
st

o
 

S
e
te

m
b
ro

 

O
u
tu

b
ro

 

N
o
v
e
m

b
ro

  

D
e
z
e
m

b
ro

  

T
o
ta

l 

M
é
d
ia

 

M
e
n
sa

l 

R
e
g
u
e
n
g
o
s 

P
o
st

o
 d

e
 

T
u
ri

sm
o
 

2014 249 156 272 426 255 305 410 519 427 393 167 365 3 944 329 

2015 208 246 468 493 353 319 357 641 548 346 312 216 4 507 376 

2016 208 231 599 338 224 356 395 476 301 291 162 183 3 764 314 

2017 144 148 214 281 219 215 303 408 374 254 219 205 2 984 249 

2018 131 149 267 240 231 240 279 436 295 277 - - 2 545 255 

M
u
se

u
 J

o
sé

 

M
e
st

re
 B

a
ti

st
a
 

2014 - - - - 181 1 303 386 518 274 261 240 362 3 525 441 

2015 130 327 240 156 249 200 272 274 205 186 157 166 2 562 214 

2016 153 154 290 122 48 59 41 154 96 79 55 136 1 387 116 

2017 164 182 111 197 149 111 99 167 122 90 55 86 1 533 128 

2018 270 74 92 93 192 128 187 133 107 105 - - 1 381 138 

M
o
n
sa

ra
z
 

P
o
st

o
 d

e
 

T
u
ri

sm
o
 

2014 550 716 1 383 2 105 2 485 1 896 1 600 2 501 2 382 2 439 1 265 1 372 20 694 2 048 

2015 748 1 090 2 055 3 220 3 295 2 770 2 015 5 006 3 868 1 774 1 155 1 461 28 457 2 371 

2016 830 1 327 1 854 1 822 2 157 1 489 1 942 2 820 2 437 2 002 915 1 268 20 863 1 739 

2017 1 018 1 084 1 492 2 364 2 365 1 738 1 626 2 476 2 855 2 343 1 357 1 466 22 184 1 849 

2018 791 1 143 1 599 2 022 1 857 1 618 2 151 2 368 2 259 2 082 - - 17 890 1 789 

M
u
se

u
 d

o
 

F
re

sc
o
 

2014 270 210 557 152 326 286 1 577 1 535 757 364 451 639 7 124 594 

2015 379 305 621 990 701 629 447 1 111 860 521 382 511 7 457 621 

2016 370 435 576 544 663 551 1 220 2 223 1 285 1 261 684 955 10 767 897 

2017 594 655 925 1 394 1 194 954 872 1 351 1 214 1 211 728 955 12 047 1 004 

2018 596 659 1 111 1 340 1 307 1 072 1 817 1 351 1 243 1 253 - - 11 749 1 175 

Ig
re

ja
 

M
is

e
ri

c
ó
rd

ia
 2014 354 139 608 759 670 572 1 012 979 1 725 660 572 2 658 10 708 892 

2015 786 374 1 227 2 069 821 1 053 473 1 419 347 783 858 1 362 11 572 964 

2016 807 345 872 615 1 062 364 414 810 705 1 153 665 1 481 9 293 774 

2017 708 155 139 1 177 1 655 1 115 251 735 2 069 1 826 785 1 577 12 192 1 016 

2018 606 800 802 1 296 1 636 1 761 1 484 2 588 1 198 1 548 - - 13 719 1 372 

Ig
re

ja
 

M
a
tr

iz
 2014 2 231 2 359 5 219 8 078 7 297 5 388 5 494 9 988 5 824 3 733 3 307 5 224 64 142 5 345 

2015 3 035 2 923 5 446 8 547 9 112 6 124 5 692 13 257 9 405 4 988 3 406 6 277 78 212 6 518 

2016 3 307 4 040 7 043 6 735 8 178 6 183 5 068 9 386 8 119 7 867 3 841 6 582 76 349 6 362 
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Ano 

J
a
n
e
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F
e
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e
re
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M
a
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A
b
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M
a
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J
u
n
h
o
 

J
u
lh

o
 

A
g
o
st
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S
e
te

m
b
ro

 

O
u
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b
ro

 

N
o
v
e
m

b
ro

  

D
e
z
e
m

b
ro

  

T
o
ta

l 

M
é
d
ia

 

M
e
n
sa

l 

2017 3 204 3 866 4 729 8 695 7 275 6 278 7 523 10 791 10 345 8 478 4 516 7 070 82 770 6 898 

2018 3 836 4 183 6 518 8 967 9 112 7 072 7 928 11 626 8 917 8 373 - - 76 532 7 653 

Ig
re

ja
 d

e
 

S
a
n
ti

a
g
o
 

2014 517 462 427 1 536 901 1 530 1 594 1 449 1 019 380 365 1 660 11 840 987 

2015 930 778 1 004 840 2 067 1 131 1 085 2 064 1 357 909 825 1 604 14 594 1 216 

2016 863 1 065 1 622 1 305 1 113 1 019 1 308 1 781 1 320 1 583 867 902 14 748 1 229 

2017 726 550 1 446 2 174 1 166 1 214 1 426 2 317 530 1 367 1 011 1 690 15 617 1 301 

2018 878 536 1 400 1 663 973 1 577 1 898 1 724 1 105 1 364 - - 13 118 1 312 

C
a
sa

 M
o
n
sa

ra
z
 

2014 389 265 469 741 621 282 666 0 133 319 333 699 4 917 410 

2015 296 124 320 315 274 41 101 523 198 - - - 2 192 244 

2016 - - - - - - 421 - - - - - 421 421 

2017 - - - - - - - - - - - - - - 

2018 - - - - - - 462 168 184 - - - 814 271 

T
o
rr

e
 d

e
 

M
e
n
a
g
e
m

 

2014 - - - - - - 2 140 1 820 1 362 - - - 5 322 1 774 

2015 - - - - - 831 2 172 1 525 - - - - 4 528 1 509 

2016 - - - - - - 2 898 - - - - - 2 898 2 898 

2017 - - - - - - 2 360 4 501 3 382 - - - 10 243 3 414 

2018 - - - - - - 3 045 - - - - - - - 

C
a
sa

 d
a
 

In
q
u
is

iç
ã
o
 

2014 - - - - - - - - - - - - - - 

2015 - - - - - - - - - - - - - - 

2016 - - - - - - 3 023 2 625 1 262 1 266 583 869 9 628 1 605 

2017 395 550 628 1 155 777 593 732 1 304 1 058 847 583 938 9 560 797 

2018 543 588 978 1 276 1 121 990 1 936 1 554 959 1 016 - - 10 961 1 096 

S
. 

P
e
d
ro

 

C
o
rv

a
l 

C
a
sa

 d
o
 B

a
rr

o
 2014 - - - - - - - - - - - - - - 

2015 - - - - - 183 746 1 586 2 207 571 264 749 6 306 901 

2016 330 319 559 420 316 469 328 591 505 348 360 437 4 982 415 

2017 183 70 115 479 904 241 403 620 526 570 174 432 4 717 393 

2018 560 175 290 573 637 447 469 649 408 645 - - 4 853 485 

 



 

 

 

POA | Planeamento, 
Obras e Ambiente 
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URB | Urbanismo, Ordenamento do 
Território e Fiscalização  

O presente relatório refere-se ao período entre 1 de setembro e 31 de outubro de 2018. 

 

1. setembro de 2018: 

 1.1_Entradas – 25 

 1.2_Processos – 12 

  1.2.1_Obras – 9 

1.2.2_Autorização de Utilização/Alteração – 3 

 1.3_N.º de Guias de Receita emitidas – 21 

1.3.1_Concessão de Licença/Autorização de Utilização - €267,20 

1.3.2_ Licença de Obras - €3 071,48 

1.3.3_ Impressos / Registo de documentos - €38,38 

1.3.4_Outras Taxas - €32,10 

 

2. outubro de 2018: 

 2.1_Entradas – 35 

 2.2_Processos – 17 

  2.2.1_Obras – 11 

2.2.2_Autorização de Utilização/Alteração – 6 

 2.3_N.º de Guias de Receita emitidas – 23 

  2.3.1_Concessão de Licença/Autorização de Utilização - €179,80 

  2.3.2_Licença de Obras - €2 377,49 

2.3.3_Outras Taxas - €149,18 

 



 

 

 

Ainda, sucintamente, no período de referência, relativamente ao Serviço de Urbanismo, 

foram emitidas 25 Informações Técnicas e 86 pela subunidade orgânica de Fiscalização. 
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AGSB | Águas e Saneamento Básico 
Abastecimento 
Apresentamos os dados até setembro de 2018, do serviço de AGSB. Assim para o 

abastecimento temos os seguintes números: 

Ocorrências de abastecimento - 2018 

 

Saneamento 
Para os serviços de saneamento apresentamos os seguintes números: 

Cortes por
não

pagamento
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Ocorrências de saneamento – 2018 

 

Viatura para desentupimento de esgoto/ limpa fossas 
O serviço de Águas e Saneamento Básico (AGSB) do Município de Reguengos de Monsaraz 

recebeu no dia 12/11/2018 a viatura para desentupimento de infraestruturas de 

saneamento (desobstrutor de esgotos)/limpa fossas, modelo Hidromaster 7.5, de 7.5 

Toneladas com: 

 Cisterna de Inox com divisão para lamas (2500 litros) e água limpa (1500 litros) num 

total de 7000 litros; 

 Descarga basculante; 

 Nível de lamas e água; 

 Bomba de alta pressão (200 bar e 106 l/minuto) + bomba de vácuo (780m3/h e 

PN100); 

 Mangueira de alta pressão de ½” (100 metros) com bobine rotativa de 180º de 

acionamento hidráulico; 
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 Mangueira de alta pressão de ½” (30 metros) com bobine manual; 

 Mangueira permanente de abastecimento de água (25 metros); 

 Válvulas de aspiração e descarga; 

 Comandos + rádio comando + sinalização luminosa + torno; 

 Câmara auxiliar de manobras. 

Com esta viatura o Município de Reguengos de Monsaraz passa a ter uma capacidade de 

resposta muito maior a situações extremas de entupimentos das infraestruturas públicas 

de saneamento básico, assim como de limpezas de fossas. No oposto, o serviço de AGSB, 

passará a ter capacidade de realizar ações permanentes durante todo o ano de ações 

preventivas nas infraestruturas públicas de saneamento, assim como capacidade de 

autonomia para limpezas semanais ou quinzenais dos moloks existentes na cidade de 

Reguengos de Monsaraz. No dia 13 e 14/11/2018 ocorreu a formação aos operadores e 

motoristas municipais de modo a capacitar as equipas de autonomia operacional (Figura 1). 

Imagens da formação e ação da equipa de AGSB 

 

 



 

 

 

 

 

Renovação do parque de contadores: 
O Município de Reguengos de Monsaraz desenvolveu nos últimos cinco anos trabalhos 

para o controlo de perdas de água no concelho que levaram a uma redução de perdas de 

água na rede de abastecimento de água no concelho nos últimos seis anos de 6% (33% em 

2011 para 27% em 2017). De acordo com os dados da entidade reguladora (ERSAR), 

suportados pelos dados do serviço de AGSB do Município de Reguengos de Monsaraz, 

estimam-se que 10% das perdas de água atuais se devem a perdas aparentes, ou seja, erros 

de medição humana ou mecânica. Perante estas evidências iniciaram-se os trabalhos de 

desenvolvimento da renovação do parque de contadores. O projeto piloto, em conjunto 

com a empresa Hubel e a Junta de Freguesia de Corval, consistiu na colocação de um 

sistema de telemetria de contagem de água doméstica por comunicação LORA. Desta 

forma foram colocados 20 contadores do tipo Gladiators, da marca ARAD, com sistema de 

comunicação LORA já incorporado, em cada consumidor, e a instalação de um 

concentrador que em área urbana tem a capacidade de receber informação num raio de 3-

4 kms, permitindo receber os dados para uma central remota de acesso WEB segura.  

O ensaio tentou ser representativo de uma área de consumidores domésticos, com 60% 

dos contadores com mais de 16 anos de atividade, tendo-se verificado verificar um erro 

médio de leitura, entre a leitura humana e a telemetria, de 1.1 m3/ contador. mês. Se 
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extrapolarmos o ensaio para a realidade atual podemos dizer que o Município de 

Reguengos de Monsaraz não estará a ler cerca de 2750m3/ mês (num universo de 2500 

contadores), o que economicamente pode significar 1732.50€/mês a menos (tendo como 

valor base o preço do m3 de água importado, que são 0,63€), isto apenas com a correção 

dos erros de leitura. O parque de contadores, após ensaio em laboratório certificado, dá-

nos a indicação de erros de leitura do equipamento > a 10%, o que pode significar perdas 

mensais de 2590 m3/mês (tendo por base metade do parque de contadores existente e o 

valor de água faturada medida em 2017 e o valor indicado pela mesma entidade para as 

perdas aparentes [10%], que se encontram explanados no relatório de 2017 da entidade 

reguladora). A estes valores que não estão a ser cobrados, com o sistema de telemetria 

ensaiado o Município de Reguengos de Monsaraz conseguirá reduzir custos em mão de 

obra na instalação, leitura, manutenção e criação das ZMC´s.  

Desta forma está em desenvolvimento o estudo de localização das ações de troca de 

contadores mecânicos pela telemetria, atualmente na fase final de validação, sendo que a 

proposta tem em atenção a não repetição de leituras, ou seja, colocação na mesma rua de 

leitura humana com a telemetria, optando-se por retirar zonas completas do circuito 

pedonal dos leitores municipais, mesmo que se tenham de substituir contadores com 

menor idade. Posteriormente os serviços municipais trocarão os contadores de latão mais 

recentes pelos restantes com maior idade ou numa 2ª fase se implantar-se-ão novos 

contadores com telemetria. Com as opções acima referidas escolheram-se duas zonas de 

medição e controlo (produto do trabalho desenvolvido nos últimos 6 meses na Modelação 

e Calibração da Rede de Abastecimento de Água de Reguengos de Monsaraz), num total 

de substituição de contadores superior a 1500 contadores (valor final ainda a validar). 

Projeto piloto de telemetria 

  



 

 

 

AMB | Higiene e Ambiente 

No serviço de AMB continuámos a substituição e reparação dos contentores de deposição 

de resíduos urbanos, que se danificam ou são destruídos devido a incêndios.  

Substituição de contentor 

 

 

Continuamos a recolha de monos domésticos e resíduos verdes por pedido na casa dos 

munícipes e junto dos contentores de ru.  

Monos domésticos junto dos contentores 

´ 

Quanto à limpeza urbana continuámos o normal trabalho de limpeza mecânica e manual 

dos espaços públicos da Cidade, com destaque neste período para as zonas onde se 

acumulam mais folhas.  

Procedemos também à aplicação de herbicida (monda química) nos passeios, arruamento e 

outros espaços públicos da Cidade, de modo a controlar as ervas daninhas e infestantes.  



Síntese de Funcionamento dos Serviços 

 

 

Gabinete da Presidência 
Informação do Presidente da Câmara Municipal 

IV 

153 

Aplicação de monda química 

 



 

 

 

GTF | Gabinete Técnico Florestal 
Coordenação da participação do Município de Reguengos de Monsaraz 
nos projetos de percursos pedestres, nomeadamente: 
- Grande Rota do Montado; 

 

Aferição da dominialidade de caminhos rurais – 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. 

Foram elaboradas 2 comunicações internas referentes ao assunto em epígrafe. 

 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 
Revisão do PMDFCI de acordo com as orientações do ICNF. 

 

Congresso Centros Históricos – Guimarães 
Preparação de cartografia temática da envolvente a Monsaraz num contributo para o 

Espírito do Lugar: 
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Olival da Pêga – Candidatura de 111 oliveiras no Caminho Real – 
Freguesia de Monsaraz 
Acompanhamento da equipa técnica do ICNF para vistoria das oliveiras para efeitos da 

candidatura das mesmas a árvores de interesse público. 

 

Parque Caridade – Candidatura de 4 oliveiras em Caridade – Freguesia 
de Reguengos de Monsaraz 
Acompanhamento da equipa técnica do ICNF para vistoria das oliveiras para efeitos da 

candidatura das mesmas a árvores de interesse público. 

 

Eventos desportivos 
Emissão de pareceres face ao enquadramento dos eventos desportivos no espaço rural.  

 



 

 

 

AMB + GTF | Ações em comum do 
Ambiente e do Gab. Téc. Florestal 

 

Bandeira Azul 2018 na Praia Fluvial de Monsaraz 
No âmbito da atribuição da Bandeira Azul 2018 foram realizadas as seguintes atividades 

na Praia Fluvial de Monsaraz:  

Plantação para Todos 
No dia 12 de Setembro decorreu a atividade “Plantação para todos” onde cerca de 50 

crianças do jardim de infância da Santa Casa da Misericórdia de Monsaraz tiveram 

oportunidade de plantar 25 árvores, nomeadamente azinheiras (Quercus rotundifolia) e 

sobreiros (Quercus suber) na envolvente à praia fluvial, com vertente de sensibilização sobre 

o papel da floresta autóctone de modo geral e do montado de modo particular bem como 

das espécies que o integram.  

  

Marionetas na Praia: 
Decorreu no dia 16 de Setembro mais um espetáculo de marionetas para todos os utentes 

da praia com a temática deste ano da Bandeira Azul “O Mar que respiramos” com enfase 

para o papel das florestas e a importância da sua proteção  e pela adoção de 

comportamentos racionais e eficientes na utilização dos recursos.  
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Também na Praia de Monsaraz, procedemos à plantação de árvores com o grupo de 

Geocaching, dia 23 de Setembro para além de uma pequena palestra sobre os percursos 

pedestre do Concelho.  

  

Acompanhámos também a equipa técnica do ICNF na vistoria para efeitos da candidatura 

das 111 oliveiras no caminho real na freguesia de Monsaraz, a árvores de interesse público, 

bem como ao Parque Caridade para a candidatura de 4 oliveiras.  

Quanto á qualidade da água, continuamos a cumprir integralmente o Plano de Controlo da 

Qualidade da Água (PCQA) 2018 devidamente aprovado pela Entidade Reguladora dos 

Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), com a realização de análises em vários pontos do 

Concelho pelo menos 2 vezes por mês.  



 

 

 

RUEV | Requalificação Urbana e Espaços 
Verdes 

Os serviços de requalificação urbana traduzem todo o trabalho inerente ao planeamento, 

execução e manutenção dos espaços públicos urbanos. 

Manutenção 
 . Monitorização de todos os sistemas de rega automáticos instalados nos diversos 

espaços verdes da cidade; 

 . Podas e cortes de manutenção em árvores e arbustos nos diversos espaços da 

Cidade; 

 . Mondas de infestantes; 

 . Repicagem de plantas em viveiro; 

 . Instalação de arranjos ou plantas envasadas em eventos sócio culturais: 

o Parque de Feiras e Exposições 

o Auditório Municipal; 

 . Corte de infestantes com motorroçadora nos diversos espaços da Cidade. 

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. 

IFFRU 
Resposta a solicitação dos munícipes acerca do financiamento enquadrado no IFFRU. 
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Revisão do Plano Diretor Municipal de Reguengos de 
Monsaraz 
Recolha e envio de toda a informação do Concelho para envio à equipa técnica da revisão 

do PDM de RMZ. 

Parques Infantis 
Elaboração do relatório anual de vistorias técnicas aos Parques infantis do Concelho. 

 

Outras 
 Emissão de pareceres técnicos decorrentes de pedidos de licença de utilização 

 Vistorias e emissão dos respetivos relatórios técnicos no âmbito da Comissão de 

Vistorias e Auditorias do Município de Reguengos de Monsaraz 

 



 

 

 

ARQ | Gabinete de Arqueologia 

Serve este relatório para dar conhecimento das atividades desenvolvidas pelo 

Gabinete de Arqueologia da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz no 

período compreendido entre o dia 01 de Setembro e 31 de Agosto de 2018. 

Durante o intervalo de tempo referido, as atividades levadas a cabo foram: 

 Continuação do trabalho, iniciado no dia 27 de Junho, de Acompanhamento 

Arqueológico no âmbito da empreitada “Requalificação dos Baluartes 

Fortificados em Monsaraz - Projeto de Consolidação das Muralhas de 

Monsaraz e Reabilitação do Caminho da Barbacã”; 

 Continuação do trabalho, iniciado no dia 2 de Julho, de Acompanhamento 

Arqueológico no âmbito da empreitada “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 – 1ª fase”; 

 Início de sondagens arqueológicas de diagnóstico (no dia 3 de Outubro de 

2018) no denominado Caminho da Barbacã, no âmbito da empreitada 

“Requalificação dos Baluartes Fortificados em Monsaraz – Projeto de 

Consolidação das Muralhas de Monsaraz e Reabilitação do caminho da 

Barbacã”. 

Foi proposto ao executivo municipal a realização de 4 sondagens arqueológicas de 

diagnóstico, na área do Caminho da Barbacã, em Monsaraz, no âmbito da obra 

referida anteriormente. Estas sondagens tinham o propósito de se conhecer, em 

concreto e com base em dados arqueológicos, mais sobre a História de Monsaraz, 

visto que as intervenções arqueológicas em Monsaraz são em número muito 

reduzido, encontrando-se ainda muito por saber e descobrir sobre a História da 

ocupação humana deste local.  

Visto que no decorrer da obra foi posto a descoberto a face externa e parte da 

superfície do Muro da Barbacã que, simplificando, corresponde à segunda linha de 

muralhas de Monsaraz, em época medieval, considerou-se que seria de máximo 

interesse realizar 4 sondagens de 2 x 2m ao longo do Caminho da Barbacã, de modo 
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a se poder ter uma visão da face interna dessa estrutura, assim como perceber qual 

a sua “vivência” e relação com as populações que ali habitaram ao longo dos séculos. 

Tendo sido apresentada essa proposta ao executivo municipal, ficou decidido que, 

em vez de 4, seriam realizadas 3 sondagens de diagnóstico arqueológico. 

De modo a se avançar com o trabalho foi realizado o Pedido de Autorização de 

Trabalhos Arqueológicos (PATA) à Direção Geral do Património Cultural (DGPC), o 

qual foi autorizado. 

A sondagem 1 foi iniciada no dia 3 de Outubro de 2018, tendo fornecido dados 

importantíssimos no que concerne à História da Vila de Monsaraz, mas também 

relativamente à Arqueologia Nacional. 

Nesta sondagem foram identificados contextos de época Moderna e Medieval e 

também da Idade do Bronze, o que corresponde há cerca de 3000 anos. 

Apesar de já ter sido identificada a presença humana durante a Idade do Bronze 

nas colinas ocupadas atualmente pela vila de Monsaraz (através de materiais 

arqueológicos da época, nomeadamente cerâmicas), ainda não tinham sido 

detetadas estruturas dessa mesma ocupação. 

No decorrer da realização da sondagem 1, que já está terminada, tendo sido 

atingido o substrato geológico, foram detetadas diversas estruturas de cronologia 

da Idade do Bronze, nomeadamente parte de uma possível estrutura defensiva, uma 

estrutura de combustão (lareira) e uma fossa, para além de uma grande quantidade 

de materiais, sobretudo fragmentos de recipientes cerâmicos típicos desta época. 

Infelizmente não foi possível esclarecer totalmente a natureza e planta das 

estruturas identificadas, nomeadamente a estrutura defensiva pois, visto esta ser 

de grande dimensão e a sondagem apresentar apenas uma área de 2 x 2m, a 

referida estrutura prolonga-se para os cortes da sondagem, não sendo possível 

obter mais informações sobre a mesma.  



 

 

 

Registo fotográfico 
Acompanhamento arqueológico dos trabalhos de colocação a descoberto muro da Barbacã 
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Muro da Barbacã 

 

Contextos de época Moderna/ Medieval: face interna do muro da Barbacã, derrube da 
parte pétrea do mesmo e derrube de taipa de que o topo do muro seria construído 

 



 

 

 

Topo dos níveis de Idade do Bronze e da estrutura de tipo defensivo 

 

Nível da Idade do Bronze 

 

Nível da Idade do Bronze, com a presença de diversos fragmentos de recipientes cerâmicos 
partidos em conexão, sobre o que veio a confirmar posteriormente ser uma lareira 
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Fragmentos de barro de cabana, da Idade do Bronze, indicativos da utilização habitacional 
do espaço 

 

Estrutura de combustão, no canto inferior esquerdo, que se encontrava sob o conjunto de 
fragmentos partidos “in situ” 

 



 

 

 

CED | Cultura, 
Educação e Desporto 
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EDC | Educação 

Atividades de Animação de Apoio à 
Família 

Quadro resumo da receita das AAAF 

Meses Alunos 
Mensalidades dos alunos 

(prolongamento e refeição) 

Setembro e Outubro 
60 

(41 prolongamento e almoço, 15 
almoço e 4 prolongamento ) 

1.697,95 € 

Considerando a importância do desenvolvimento de serviços de apoio às famílias durante 

o período letivo e nas suas interrupções, a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz 

promove a realização de atividades designadas por “Atividades de Animação e Apoio à 

Família”, as quais podem incluir, consoante a necessidade dos pais e as possibilidades 

funcionais de cada estabelecimento de ensino, as seguintes modalidades: Fornecimento de 

Refeições, Prolongamento de Horário e Atividades nas interrupções letivas.  

Para o ano letivo 2018/2019, no Jardim de infância de Reguengos temos 15 inscrições 

para o almoço, para o prolongamento de horário e almoço temos 41 crianças e 4 inscrição 

para o prolongamento. 

Sendo uma preocupação do Município de Reguengos de Monsaraz o bem-estar das 

crianças que frequentam este espaço, além de lhes proporcionar o almoço, manteve a 

decisão da atribuição de um lanche pela tarde, que inclui em alguns dias da semana a 

distribuição de uma peça de fruta, de modo a proporcionar uma alimentação saudável e 

equilibrada a todos os alunos. Este serviço funciona até às 18.30 horas.        

Relativamente ao almoço e ao prolongamento de horário nos Jardins-de-Infância das 

Freguesias Rurais temos 64 inscrições (o serviço funciona até às 17.30 horas). 

 

Atividades desenvolvidas 

setembro 
 Acolhimento e integração dos meninos inscritos nas AAAF; 



 

 

 

 Pintura e desenho livre; 

 Inicio da Atividade Aquática; 

 Jogos de expressão motora; 

 Atividades de promoção da educação literária, através da exploração de livros e 

dinamização de histórias; 

 Brincadeiras livres, de acordo com os interesses das crianças. 

 

Outubro 
 Trabalhos alusivo ao Dia da Alimentação utilizando diversas técnicas (regras do 

refeitório escolar, alimentos saudáveis, construção de alimentos em três 

dimensões); 

 Brincadeiras livres, de acordo com os interesses das crianças; 

 Trabalho alusivo ao Halloween recorrendo a materiais reciclados; 

 Jogos de expressão motora. 

 

Transportes escolares 
setembro 

Estabelecimento n.º de alunos/vinhetas Total Comparticipação dos 
alunos 

EB nº 1 de Reguengos 
de Monsaraz 

131 4.673,49€ 0 €* 

Escola Secundária 
Conde de Monsaraz  

28 1.257,96 € 568,95 € 

Total da fatura  5.455,66 €  

* Totalidade dos alunos comparticipados a 100% pela ação social escolar 
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outubro 
Estabelecimento n.º de 

alunos/vinhetas 
Total Comparticipação dos 

alunos 

EB nº 1 de Reguengos de 
Monsaraz 

144 6.624,05 € 0 €* 

Escola Secundária Conde de 
Monsaraz  

28 1.512,35 € 645,13 € 

Total da fatura  8.136,40 €  

* Totalidade dos alunos comparticipados a 100% pela ação social escolar 

 

Refeitórios escolares 

setembro 

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 
Dias de Funcionamento: 10 

Refeitório  Total Alunos 

EB/JI Caridade  119 

EB/JI Outeiro   184 

EB/JI Campinho  113 

EB/JI Corval   366 

EB/JI Campo   134 

EB/JI Perolivas  184 

EB n.º 2/JI Reguengos de Monsaraz 1.362 

Total da fatura 3.783,60 € 

 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 
Dias de Funcionamento: 10 

Refeitório  Total Alunos 

EB nº 1 Reguengos de Monsaraz 702 

Total da fatura 1.078,83 € 

 

Outubro 

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino Básico 
Dias de Funcionamento: 22 

Refeitório  Total Alunos 



 

 

 

EB/JI Caridade  349 

EB/JI Outeiro   458 

EB/JI Campinho  318 

EB/JI Corval   927 

EB/JI Campo   325 

EB/JI Perolivas  619 

EB nº 2/JI Reguengos de Monsaraz 3.312 

Total da fatura 9.694,12 € 

 

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico 
Dias de Funcionamento: 22 

Refeitório  Total Alunos 

EB nº 1 Reguengos de Monsaraz 2.206 

Total da fatura 3.390,18 € 

 

Diversos 

Programa de Generalização de Refeições do 1º Ciclo do Ensino Básico 
À semelhança de anos anteriores foi elaborada uma nova candidatura por parte do 

município ao Programa de Generalização de Refeições do 1º Ciclo do Ensino Básico 

a qual foi aprovada para o ano letivo 2018/2019. 

 

Início do Ano Letivo 
À semelhança do que tem acontecido em anos transatos, o Município de Reguengos 

de Monsaraz deu, no passado dia 27 de setembro, Biblioteca Municipal, as boas 

vindas aos diversos agentes educativos do concelho, desejando-lhe um bom ano 

letivo.  

Este, também foi o momento escolhido para se prestar homenagem aos Agentes 

Educativos que chegaram ao término de uma etapa profissional tão relevante, 

dedicada à causa da Educação: o assistente operacional Francisco Ramos. 
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Gestão do Parque Escolar 
Foram realizadas diversas obras de requalificação do parque escolar bem como 

pequenos melhoramentos de conservação nas escolas do Concelho, tanto ao nível 

do espaço exterior como do interior. De realçar também a aquisição de 

equipamento infantil para o 1º Ciclo e Pré-Escolar de Outeiro. 

Programa de Adaptação ao Meio Aquático para o Pré-Escolar  
A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, assume a frequência a todas as 

crianças do concelho do 1º ciclo e das crianças das AAAF de Reguengos ao 

programa adaptação ao meio aquático, uma vez que a prática desta atividade 

assume particular importância no desenvolvimento global da criança, não só no 

domínio motor, mas também no domínio cognitivo e sócio afetivo. Beneficiam deste 

programa 432 crianças da rede de ensino pública e as 3 salas de jardim de Infância 

da Santa casa da misericórdia de Reguengos de Monsaraz, com aproximadamente 

70 crianças. 

Atribuição de Bolsas de Estudo  
Para o ano letivo 2018/2019, o Município deliberou atribuir 10 bolsas de estudo a 

estudantes do ensino superior com o valor de 150 € por estudantes, durante 10 meses. 



 

 

 

Parcerias na área da Educação 

Universidade Aberta (CLA) 
Ao nível do ensino superior, o Município tem apoiado o Centro Local de 

Aprendizagem da Universidade Aberta na realização de diversas atividades, como 

é o caso de conferências, exposições e concursos literários.  

 

Projeto + Sucesso  
No âmbito do Projeto + Sucesso foram realizadas diversas atividades pela equipa 

técnica que integra o mesmo, bem como pela respetiva coordenadora, tendo as 

mesmas sido as que a seguir se enunciam: 

- Flash Mob na Escola Básica n.º 1 de Reguengos de Monsaraz, no dia 17 de 

setembro de 2018; 

- Atividades desenvolvidas na sala de convívio da Escola Básica n.º 1 de Reguengos 

de Monsaraz, no âmbito da Ação 5 – Oficina de Expressões, nas seguintes datas: 

10, 11, 17, 18, 24, 25, 30 e 31 de outubro de 2018; 
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- Primeira sessão do Clube de Teatro na Escola Secundária Conde de Monsaraz, no 

dia 31 de outubro de 2018. 

 

A par das atividades realizadas, e anteriormente enunciadas, a equipa do projeto em apreço 

realizou e participou em diversas reuniões, conforme a informação abaixo: 

- Reunião com elementos da Direção do Agrupamento de Escolas de Reguengos de 

Monsaraz, no dia 6 de setembro de 2018; 

- Primeira reunião preparatória do seminário Um novo olhar sobre a Escola – Desafios da 

educação no século XXI, no dia 13 de setembro de 2018; 

- Segunda reunião preparatória do seminário Um novo olhar sobre a Escola – Desafios da 

educação no século XXI, no dia 19 de setembro de 2018; 

- Reunião com as professoras bibliotecárias do Agrupamento de Escolas de Reguengos de 

Monsaraz, no dia 27 de setembro de 2018; 

- Reunião com a Técnica Superior do Município de Reguengos de Monsaraz, Eng.ª Sónia 

Almeida, no dia 27 de setembro de 2018; 

- Reunião de monitorização e avaliação do Projeto com a entidade contratada para o fim, 

a Universidade de Évora, no dia 17 de outubro de 2018.  

 

Para o bom funcionamento do projeto é crucial que a equipa reúna com alguma frequência. 

Neste sentido, a equipa do Projeto + Sucesso reuniu nas seguintes datas: 

- Reunião semanal de equipa n.º 15/2018, no dia 5 de setembro de 2018; 



 

 

 

- Reunião semanal de equipa n.º 16/2018, no dia 12 de setembro de 2018; 

- Reunião semanal de equipa n.º 17/2018, no dia 20 de setembro de 2018; 

- Reunião semanal de equipa n.º 18/2018, no dia 27 de setembro de 2018; 

- Reunião semanal de equipa n.º 19/2018, no dia 4 de outubro de 2018; 

- Reunião semanal de equipa n.º 20/2018, no dia 18 de outubro de 2018; 

- Reunião semanal de equipa n.º 21/2018, no dia 25 de outubro de 2018. 

 

Os dados estatísticos relativos aos processos do Gabinete de Apoio Multidisciplinar podem 

ser consultados nos quadros seguintes: 

Processos acompanhados pelo Gabinete de Apoio Multidisciplinar 

 
Número de processos Alunos 

referenciados 
durante o mês 

Processos 
encerrados Total de 

processos Processos 
ativos 

Em vigilância 
Avaliação 

de elegibilidade 
Dificuldade 
ultrapassada 

setembro 22 0 0 3 2 27 

outubro 30 0 0 8 0 38 

 

Número de processos apoiados por modalidade de intervenção 

 setembro Outubro 

Acompanhamento psicológico 12 14 

Acompanhamento social 6 9 

Acompanhamento psicossocial 4 7 

Total 22 30 

 

Número de alunos referenciados por entidade 
 

setembro outubro 

Centro de Saúde 0 1 

Educação 2 4 

CPCJ 0 0 

Serviços de Ação Social 0 0 

Família 0 3 

Outros 1 0 

Total 3 8 

 

Número de atendimentos a alunos e famílias 
 

setembro outubro 

Atendimentos a famílias 7 19 
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Atendimentos a alunos 10 38 

Atendimentos com docentes 6 7 

Total 23 64 

Polo de Reguengos de Monsaraz da Universidade Popular 
Túlio Espanca 
O ano letivo 2018/2019 do Polo de Reguengos de Monsaraz da Universidade Popular 

Túlio Espanca teve início no passado dia 17 de setembro, com a realização de uma 

apresentação no Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz. Os formandos foram 

recebidos pelo Executivo Municipal, pela equipa técnica do Município e pelos formadores. 

Depois das boas vindas e de apresentada a oferta educativa, os formandos receberam uma 

pasta e uma pen drive. 

A oferta educativa manteve-se, tendo sido acrescentados o módulo de pintura e o de 

alfabetização, uma vez que muitos formandos haviam manifestado tal interesse no ano 

letivo transato. 

No dia passado dia 26 de outubro decorreu a primeira atividade pontual do ano letivo 

2018/2019, dinamizada pelo Núcleo de Reguengos de Monsaraz da Guarda Nacional 

Republicana. A temática estava relacionada com a segurança e burlas na população sénior 

e a sessão decorreu no Auditório da Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz. 

 

Atualmente contamos com a inscrição de noventa e um formandos, distribuídos diferentes 

pelos módulos: 

Número de formandos por módulo/atividade 

Módulos N.º de formandos inscritos 

Informática 54 

A Nossa História 24 

Meditação 43 

Costura 19 

Clube de Teatro 18 

Tuna 45 

Alfabetização 5 

Pintura 32 

 

Relação de inscritos por género (n.º e %) 

Género N.º de formandos inscritos % de formandos inscritos 

Masculino 15 16 

Feminino 76 84 



 

 

 

Género N.º de formandos inscritos % de formandos inscritos 

Total 91 100 

 

Ministração de Inglês e Música no Pré-Escolar no Concelho 
de Reguengos de Monsaraz 
À semelhança do que foi feito no ano letivo 2017/2018, no ano letivo 2018/2019 o 

Município de Reguengos de Monsaraz continua a possibilitar a todas as crianças que 

frequentam a educação pré-escolar no Concelho de Reguengos de Monsaraz, atividades 

de Inglês e Música semanalmente. 

O quadro abaixo ilustra os locais e horários das atividades de Inglês e Música em cada um 

dos Jardins de Infância do Concelho de Reguengos de Monsaraz. 

Locais e horários da ministração de Inglês e Música na Educação Pré-Escolar 

Jardim de Infância 
Inglês Música 

Dia Horário Dia Horário 

Perolivas 2.ª feira 14:00 – 14:45  5.ª feira 14:00h - 14:45h 

Caridade 4.ª feira 11:15 – 12:00  2.ª feira 11:15h - 12:00h 

São Pedro do Corval 4.ª feira 10:15 – 11:00  2.ª feira 10:15h - 11:00h 

Outeiro 4.ª feira 09:15 – 10:00  2.ª feira 09:15h - 10:00h 

Campinho 2.ª feira 11:15 – 12:00 5.ª feira 09:30h - 10:15h 

São Marcos do Campo 6.ª feira 14:00 – 14:45 5.ª feira 10:30h - 11:15h 

Reg. - sala verde 6.ª feira 09:15 – 10:00 5.ª feira 10:30h - 11:15h 

Reg. - sala laranja 6.ª feira 10:15 – 11:00 5.ª feira 11:15h - 12:00h 

Reg. - sala vermelha 6.ª feira 11:15 – 12:00 4.ª feira 09:15h - 10:00h 

Reg. - sala azul 2.ª feira 09:15 – 10:00  4.ª feira 10:00h - 10:45h 

Reg. - sala amarela 2.ª feira 10:15 – 11:00  4.ª feira 11:00h - 11:45h 
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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 setembro e outubro. 

Ciclo de Exposições Monsaraz Museu Aberto 
Integrados na dinamização cultural do Monsaraz Museu Aberto, realizam-se ao longo do 

ano ciclos de exposições que pretendem divulgar os grandes valores artísticos e de 

referência cultural e artística: 

Igreja de santiago 
 Exposição “Diez Años de la Pieza del mês (2004-2013)”, Museu Etnografico 

Gonzalez Santana, de 18 de agosto a 7 de outubro; 

 Exposição “Iberia: Saudade Hispano-lusa”, de Augusto Andrade, de 14 de outubro 
a 6 de janeiro 2019; 

Casa Monsaraz  
 Exposição “Imaginarius”, de Helena Silva, de 18 de agosto a 30 de setembro. 

 

Auditório Municipal  

Cinema 
dia Filme 

09 de setembro  Amar Pablo e odiar Escobar  

16 de setembro Missão Impossivel - Fallout 

23 de setembro Meg: Tubarão Gigante  

30 de setembro   Uma Aventura do Outro Mundo  

07 de outubro The Nun – A Freira Maldita  

14 de outubro   Snow – o espelho da rainha 

21 de outubro O Predador  

28 de outubro  Teen Titans Go: O Filme  

 



 

 

 

Comemorações da Implantação da República 
O Município de Reguengos de Monsaraz comemorou os 108 anos da implantação da 

República, o programa integrou no dia 5 de outubro, a cerimónia do içar das bandeiras com 

a participação da Banda da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense.  

No auditório municipal realizou-se o concerto com Mário Caeiro – Sons do Fole. 

Outubro Mês da Musica    
O Dia Mundial da Musica, foi instituído em 1975 pelo Instituto Internacional Music Council, 

uma organização não governamental sob o patrocínio da UNESCO, pretende-se com esta 

celebração promover os valores da paz e da amizade por intermédio da música.  

A musica mais não é do que uma prática cultural e humana, sendo entendida por muitos 

como uma forma de arte. Contudo, ela tem também funções mais pragmáticas e 

terapêuticas surgindo ligada a diferentes manifestações quotidiano do individuo como 

sejam a religião, a vida militar, a prática educativa e desportiva. Existindo quem não 

prescinda da música para criar e até, no exercício das diversas profissões ela ajuda a aliviar 

o stress e a tensão ampliando níveis de concentração capazes de provocar efeitos diretos 

na produtividade de qualquer individuo ou equipa.  

O Município de Reguengos de Monsaraz voltou a dedicar o mês de outubro à música, com 

o encontro de bandas filarmónicas, no dia 06 de outubro, em que participaram as bandas 

da Sociedade Musical de Instrução e Recreio Aljustrelense, a Sociedade Recreativa Musical 

Alegretense e a Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense.  

No dia 13 de outubro, realizou-se no auditório municipal a apresentação do CD “Os 

Rapazes do Rodas Baixas” e para finalizar as comemorações do mês da musica realizou-se 

no dia 20 de outubro, no Pavilhão Álamo do Parque de Feiras e Exposições realizou-se um 

concerto pela Banda XP Covers – Tributo aos Xutos & Pontapés. O bilhete tinha o valor 

de 1 euro e reverteu para a associação ANI+. 

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. 
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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 setembro e outubro não se realizou nenhuma Mostra em 

Reguengos de Monsaraz e em Monsaraz realizou-se no dia 01 de setembro, em outubro 

não houve.  



 

 

 

Biblioteca Municipal 

Relatório 01 de setembro a 31 de outubro 

Estatísticas dos diversos serviços prestados pela Biblioteca 
Municipal 
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Empréstimo domiciliário  

 

 

N.º de utentes nos serviços 
 Internet Leitura Periódicos Trabalhos em grupo Consulta local Filmes Total 

setembro 51 108 27 22 5 213 

outubro 71 131 31 23 13 269 

Total 122 239 58 45 18 482 

 

Atividades que decorreram na Biblioteca Municipal 

Comemoração do 5º aniversário da Biblioteca Municipal 
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Apresentaçao do Livro de Luís Filipe Marcão 
“Travessia do tempo ágil” 

27 de outubro 

 

Visita ao Palácio Assombrado 
Visita histórica até ao ano de 1875 

31 de outubro 
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No dia 31 de outubro na “Visita ao Palácio Assombrado” tivemos 250 visitantes na 

Biblioteca Municipal. Uma visita histórica, assustadoramente divertida. 

 

Hora do conto 
6 de outubro, 16.30, Adivinha quanto eu gosto de ti no outono – participaram 6 crianças 

20 de outubro, 16.30, Quem ri no meu jardim – participaram 4 crianças 

 



 

 

 

DES | Desporto 

Eventos desportivos 
Atividades realizadas e apoiadas pelo Município entre 1 de setembro e 31 de outubro de 

2018 

Campeonato nacional carrinhos rolamentos 
Realizou-se no dia 2 setembro com organização do Agrupamento 1085, Corpo Nacional 

Escutas de Reguengos de Monsaraz e o apoio do Município o Campeonato Nacional de 

Carrinhos de Rolamentos, a prova realizou-se em Monsaraz e teve uma participação de 

vários pilotos a nível nacional. 

Campeonato nacional drift 
Realizou-se no fim de semana 22 e 23 setembro a III prova do Campeonato nacional de 

Drift, uma prova sob a égide da Federação Portuguesa de Automobilismo e karting, tendo 

a organização daTVR- Trial Voz de Reguengos e o Apoio do Municipio de Reguengos de 

Monsaraz. Esta prova atraiu ao nosso concelho muitos visitantes, técnicos, pilotos e 

também muito publico da Extremadura Espanhola. 

Geoalqueva meeting Monsaraz 
Realizou-se no dos dias 22 e 23 de setembro o 1º Geoalqueva uma prova de Geocaching 

com organização da Geoalqueva e Município de Reguengos de Monsaraz. A prova teve 

como finalidade a colocação de algumas caixas e verificação de outras já existentes no 

nosso território, várias visitas a Monsaraz, entre o Museu do Fresco, Igreja de santa Maria, 

Casa da Inquisição, castelo e Torre de Menagem, Cisterna, Igreja de Santiago  e para 

terminar uma visita ao Observatório do lago de Alqueva com a finalidade de mostrar aos 

visitantes uma visão diferente do Alqueva através de atividades de observação dos 

estrelados céus noturnos tão majestosamente espelhados nas águas do grande Lago. 

Participaram nesta atividade cerca de 130 pessoas. 

Concurso de saltos nacional – B 
Realizou-se nos dias 22 e 23 de setembro com organização do Centro Hípico Municipal e 

o apoio do Município de Reguengos de Monsaraz o concurso de saltos Nacional – B, nestes 
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eventos participaram alguns dos melhores cavaleiros nacionais com as suas montadas, 

estando presentes cerca de 40 participantes do todo o pais. 

Portugal de lés- a lés off-road 
Passou por Reguengos de Monsaraz o evento moto-turístico 4ª Portugal de lés- a- Lés Off- 

Road, que decorreu entre 26 a 29 setembro com inicio em Macedo de cavaleiros e tendo 

a ultima etapa reguengos de Monsaraz- Albufeira. Os 350 participantes, entre os quais 

meia centena de estrangeiros, atravessaram Portugal a passear nas suas motos em contacto 

com a natureza por estradas de terra batida, numa aventura de descoberta e prazer de 

condução em todo- o terreno. 

Este evento teve uma atividade paralela que foi a plantação de sobreiros no Jardim de 

Infância de Caridade. Esta iniciativa teve a participação das crianças do jardim-de-infância 

e esteve integrada na Campanha Reflorestar Portugal de Lés-a-Lés. 

Mafra – Reguengos – passeio TT 
O primeiro passeio todo-o-terreno entre Mafra e Reguengos de Monsaraz decorrer nos 

dias 5 e 6 de outubro com a participação de 45 viaturas 4x4 e SUV (Sports Utility Vehicles). 

Mais de 130 pessoas fizeram um percurso superior a 200 quilómetros de extensão entre 

Mafra e Mora, seguindo depois para Reguengos de Monsaraz. 

O passeio iniciou-se na sexta-feira, dia 5 de outubro, às 8h, com a partida das viaturas junto 

ao Palácio Nacional de Mafra. Os participantes atravessaram o país por estradas de terra 

batida até Mora, localidade onde será o almoço.  

As viaturas partiram às 14h30 do Fluviário de Mora e às 19h estava prevista a chegada ao 

produtor de vinhos Ervideira, próximo de Reguengos de Monsaraz, onde decorreu uma 

prova de vinhos.  

No sábado realizou-se um passeio pelo concelho de Reguengos de Monsaraz. Pelas 9h30, 

as viaturas seguiram por estradas de terra batida até ao Grande Lago Alqueva, com 

paragens na vila medieval de Monsaraz e na praia fluvial de Monsaraz, onde degustar 

produtos regionais.  

Este passeio todo-o-terreno foi organizado pelo Município de Reguengos de Monsaraz, 

pelo Município de Mafra e pela equipa Prolama, fundada por Rui Sousa e Carlos Silva, que 



 

 

 

é patrocinada no Campeonato Nacional de TT pela marca Reguengos de Monsaraz – 

Capital dos Vinhos de Portugal. 

Cãominhada 
Com organização da Associação de Jovens de Reguengos de Monsaraz e o Apoio do 

Município de Reguengos de Monsaraz realizou-se no passado dia 14 outubro  a  2ª 

CAOMINHADA. 

Esta foi uma iniciativa que integrou o plano de atividades da Associação de Jovens de 

Reguengos de Monsaraz  e que contou com a participação de cerca de três dezenas de 

participantes. 

De salientar que para além da CAOMINHADA, esta iniciativa proporcionou rastreios 

gratuitos a todos os cães que nela participaram. 

A CAOMINHADA foi um sucesso, pelo que a Associação de Jovens de Reguengos de 

Monsaraz conta, no próximo ano, realizar a terceira edição. 

Piscinas Municipais Victor Martelo 
de 15 de setembro a 31 de outubro de 2018 

 
Setembro Outubro TOTAL 

n.º de utentes da Piscina coberta  465 477 942 

n.º de entradas cedidas a instituições 169 744 913 

n.º de utentes possuem Cartão Social (Isenção de pagamento) 11 12 23 

 

Pavilhão Gimnodesportivo 

Utentes e atividades 

Setembro 
Atividade Entidade N.º Participantes/ Utentes 

Treinos de Basquetebol Basquetebol ASC/BVRM 648 

Jogos de Basquetebol Basquetebol ASC/BVRM 102 
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Atividade Entidade N.º Participantes/ Utentes 

Atividade Sénior Seniores a Mexer 58 

Futebol ASC - banhos Torneio de Futebol ASC 70 

Total de participantes/utentes 878 

 

Outubro 
Atividade Entidade N.º Participantes/ Utentes 

Treinos de Basquetebol  Basquetebol ASC/BVRM 852 

Jogos de Basquetebol Basquetebol ASC/BVRM 156 

Seniores Mexer Município Reguengos Monsaraz 84 

Total de participantes/utentes 1092 

 

Campos de ténis 
ATIVIDADE MÊS ENTIDADE Nº ARTICIPANTES/UTENTES 

Ténis Livre Setembro Vários Grupos/individual 42 

Ténis Livre Outubro Vários Grupos/ Individual 32 

total de participantes/ utentes 74 

 

Polidesportivo 
ATIVIDADE MÊS ENTIDADE Nº PARTICIPANTES/UTENTES 

Futsal/ Basquetebol Livre Setembro Grupos/individual  115 

Futsal Livre/ Basquetebol Outubro Vários Grupos/individual 54 

total de participantes/ utentes 169 

 

Séniores a Mexer 
Grupos da tarde  

Média de Alunos por Grupo Setembro Outubro 

São Marcos do Campo 10 12 

Campinho 13 21 

Cumeada 8 11 

Motrinos 5 7 

Outeiro 17 25 



 

 

 

Média de Alunos por Grupo Setembro Outubro 

Telheiro 9 14 

Barrada 8 11 

Monsaraz 9 13 

Reguengos de Monsaraz 58 84 

Santo António do Baldio 17 23 

Carrapatelo 8 11 

São Pedro do Corval 16 22 

Perolivas 15 21 

Caridade 16 21 

total médio de alunos 209 296 
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ACS | Ação Social 

Gabinete de Inserção Profissional 
setembro 

Nº Atendimentos Mensal Proveniência Geográfica (Freguesia) Publico - Alvo 

38 
 

Reguengos:19 Jovens, Ativos, 
Desempregados, 
Empresas  

Corval: 7 

Monsaraz:4 

Campo: 3 

Campinho:5 

Outro:- 

 

outubro 
Nº Atendimentos Mensal Proveniência Geográfica (Freguesia) Publico - Alvo 

44 
 

Reguengos: 23 Jovens, Ativos, 
Desempregados, 
Empresas  

Corval: 9 

Monsaraz:2 

Campo: 5 

Campinho:4 

Outro:1 

 

Durante os meses de setembro e outubro de 2018 foram efetuados pelo Gabinete de 

Inserção Profissional (GIP) cerca de 82 atendimentos, destacando-se os indivíduos 

provenientes da freguesia de Reguengos, cerca de utentes. 

Foram também efetuados, no período em análise, cerca de 35 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 11 ofertas de 

emprego, efetuadas cerca de 9 apresentações de desempregados a ofertas de emprego, e 

efetuadas 5 colocações em ofertas de emprego. 

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. 



 

 

 

O GIP realizou no dia 23 de Outubro um workshop promovido pelo projeto Criar Futuro, 

sobre o tema “Capacitação para o Trabalho”, com as turmas PIEF, na Escola Secundária 

Conde de Monsaraz. 

Ação Social 
Realizaram-se 43 atendimentos de ação social, orientando e prestando apoio social a 

indivíduos e famílias em situação de carência, mobilizando recursos próprios ou da 

comunidade, encaminhando para medidas, equipamentos, serviços ou prestações sociais.  

Psicologia 

“Seniores a Mexer” 
O programa esteve em período de férias entre julho e setembro e foram retomadas as 

atividades em outubro. Tivemos então a seguinte calendarização: 

outubro 2018 
 01 

11:00/12:30h 
Carrapatelo 

(P+N) 
14:00/15:30h 

Caridade 
(P+N) 

02 
10:00/11:30h 

Perolivas 
(P+N) 

14:00/15:30h 
Barrada (P+N) 

03 04 
Motrinos 

(P+N) 
14:00/15:30h 
S.Marcos do 
Campo(P+N) 

05 
 

FERIADO 

06 

07 08 
10:30/12:00h 
Sto Ant.º do 
Baldio(P+N) 

14:00/15:30h 
Telheiro (P+N) 

09 
10:00/11:30h 

Reg. de 
Monsaraz(P+

N) 
14:00/15:30h 

S. Pedro do 
Corval(P+N) 

10 11 
11:00/12:30h 
Outeiro (P+N) 
14:00/15:30h 

Cumeada 
(P+N) 

12 13 

14 15 
11:00/12:30h 
Carrapatelo 

(P) 
14:00/15:30h 
Caridade (P) 

 

16 
10:00/11:30h 
Perolivas (P) 

14:00/15:30h 
Barrada (P) 

17 18 
11:00/12:30h 
Motrinos (P) 

14:00/15:30h 
S.Marcos do 

Campo(P) 

19 
10:00/11:30h 

Campinho 
(P+N) 

14:00/15:30h 
Monsaraz 

(P+N) 

20 
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21 22 
10:30/12:00h 
Sto Ant.º do 

Baldio(P) 
14:00/15:30h 

Telheiro (P) 

23 
10:00/11:30h 

Reg. de 
Monsaraz(P) 

14:00/15:30h 
S. Pedro do 
Corval (P) 

24 25 
11:00/12:30h 

Outeiro (P) 
14:00/15:30h 
Cumeada (P) 

26 27 

28 29 
11:00/12:30h 
Carrapatelo 

(P) 
14:00/15:30h 
Caridade (P) 

 

30 
10:00/11:30h 
Perolivas (P) 

14:00/15:30h 
Barrada (P) 

31    

Legenda: (P) – Psicologia; (P+N) – Psicologia e Nutrição. 

As atividades foram realizadas com periodicidade quinzenal, em cada um dos 14 grupos. 

Neste início de ano letivo, foi lançado um novo desafio em cada grupo, o “Torneio da Bisca 

do 3”. Os jogos com cartas estimulam várias componentes cognitivas como por exemplo a 

memória, o cálculo, a atenção e além disso permitem estabelecer motivação e 

competitividade entre os participantes. A ideia foi muito bem acolhida dentro de todos os 

grupos e os resultados estão a ser excelentes, fomentando ainda mais o espirito de partilha, 

confraternização, combatendo assim também situações de isolamento e solidão, sentida 

entre alguns dos nossos seniores.  

Além do Torneio, que ainda está a decorrer, está a ser dada continuidade às habituais 

atividades de estimulação cognitiva, à medida que os grupos vão sendo eliminados da 

competição. 

A tabela seguinte indica o número de participantes e o número de sessões realizadas em 

cada um dos grupos 

Projeto "Séniores a Mexer" 

outubro 

Dinamização de Atividade 

nº participantes nº sessões 

São Marcos do Campo 11 2 

Campinho 22 2 

Cumeada 18 2 

Motrinos 9 2 

Outeiro 22 2 

Telheiro 14 2 

Barrada 24 3 

Monsaraz 21 2 

Reguengos de Monsaraz 25 2 

Santo António do Baldio 23 2 

Carrapatelo 19 3 

São Pedro do Corval 34 2 

Perolivas 34 3 

Caridade 42 3 



 

 

 

Projeto "Séniores a Mexer" 

outubro 

Dinamização de Atividade 

nº participantes nº sessões 

Total 318 32 

Atendimentos individuais em gabinete 
Em termos de atendimentos individuais e por questões de organização de serviço, as 

sessões estão a ser realizadas apenas à 4ª feira de cada semana. Nos meses de setembro 

e outubro foram efetuadas 18 sessões, com uma média de 5 processos mensais em 

acompanhamento. A proveniência dos processos são principalmente por encaminhamento 

da CPCJ, da GNR, do tribunal ou ainda por articulação com os serviços de psicologia de 

outras entidades locais.  

Atividades setembro outubro TOTAIS 

Psicologia - Rui Paixão | Atendimento à comunidade 

Novos pedidos 0 1 1 

Processos em Acompanhamento 5 6 11 

Arquivados 0 0 0 

Pedidos em espera 0 0 0 

 Atendimentos individuais 11 7 18 

Av. Procedimentos Concursais  0 0 0 

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. 
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No período de setembro e outubro, foram realizados 14 atendimentos jurídicos pelos 

técnicos da DECO. 

Loja Social 
No âmbito do equipamento Loja Social deu-se continuidade ao trabalho de receção, 

triagem e organização do material doado. Foram realizados 4 atendimentos, instaurado um 

novo processo e foram atribuídos bens necessários a 14 famílias inscritas na Loja Social. 

Entre setembro e a presente data foram rececionados 16 caixas/sacos, contendo roupas, 

calçado e brinquedos para posterior triagem e entrega às famílias carenciadas no concelho. 

Cartão Social do Munícipe 
Durante o período de 11 de setembro de 2018 até à presente data, foram apresentadas 

29 candidaturas para atribuição/renovação do Cartão Social do Munícipe, dando origem à 

atribuição de 21 cartões e à renovação de 8 cartões. 

Durante o mesmo período foram atribuídos 115,81 € referentes a valores de 

comparticipações com a aquisição de medicamentos, com base na alínea a), do n.º 1 do 

artigo 10.º do Regulamento Interno de Atribuição do Cartão Social do Munícipe, tendo 

usufruído destas comparticipações 10 beneficiários do Cartão Social do Munícipe. 

Ainda durante este período foram colocados 6 munícipes, beneficiários do Cartão Social, 

na medida Ocupação Temporária de Tempos Livres, prevista no n.º 1 do artigo 23.º do 

Regulamento de Atribuição do Cartão Social do Munícipe, em vários serviços do Município 

de Reguengos de Monsaraz, pelo período de seis meses, auferindo o valor do Indexante de 

Apoios Sociais previsto para o ano de 2018. 



 

 

 

Rede Social do Concelho de Reguengos de 
Monsaraz 
O Conselho Local de Ação Social de Reguengos de Monsaraz reuniu no dia 29 de outubro 

no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Reguengos de Monsaraz. Nesta reunião foi 

aprovada por unanimidade a proposta da nova constituição do Núcleo Executivo do 

CLASRM, que integrou o parceiro estratégico IEFP – Instituto de Emprego e Formação 

Profissional de Évora.  

O Núcleo Executivo, enquanto estrutura operativa da Rede Social, inclui também o 

Município de Reguengos de Monsaraz, o Centro Distrital de Évora do Instituto da 

Segurança Social, o Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, a Fundação 

Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de 

Monsaraz e a Unidade de Cuidados na Comunidade Almoreg. 

Nesta reunião, os parceiros assistiram ainda à apresentação do CRI – Centro de Respostas 

Integradas e do Compromisso GIRA – Grupo de Intervenção Regional no Álcool, tendo o 

Conselho Local de Ação Social manifestado interesse em aderir ao Compromisso GIRA.  

Foi também aprovada por unanimidade a proposta de integração da Equipa Local de 

Intervenção Precoce de Reguengos de Monsaraz e Mourão no Conselho Local de Ação 

Social.  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1999369173458292&set=a.204056602989567&type=3&eid=ARBCca-jblpzEHh56ze5DzIq3VGQ8uyjdetz87ZF_5JOcnzNk2KemsI6MveS7dafAGYroh82XA-re_q-&__xts__%5B0%5D=68.ARCRymt5KT55VJ9y-BM1rasRMNQJ09uuUojyiBkhnkBav0hkIsh92mzhb_kMU8pyVYGzM3A1coe1bbla30Gh7eOQnCBdWN7hw03iHuvJybwEmQTnljdiDWQH4JRMkS0eWvfQgq6JJJIKP_zDJEpzYcRjN7YBmv1SVNPiXqffGyyZd7G6Y5E8lpk8DmJLxBCbbdwB7AnhO9JXAZ8f34jZQwVqiUnHySbN-QBOsUPiM8YkbnFzhXYoiwivagq-NJbiApIiZ18dZPGT2RA&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1999369173458292&set=a.204056602989567&type=3&eid=ARBCca-jblpzEHh56ze5DzIq3VGQ8uyjdetz87ZF_5JOcnzNk2KemsI6MveS7dafAGYroh82XA-re_q-&__xts__%5B0%5D=68.ARCRymt5KT55VJ9y-BM1rasRMNQJ09uuUojyiBkhnkBav0hkIsh92mzhb_kMU8pyVYGzM3A1coe1bbla30Gh7eOQnCBdWN7hw03iHuvJybwEmQTnljdiDWQH4JRMkS0eWvfQgq6JJJIKP_zDJEpzYcRjN7YBmv1SVNPiXqffGyyZd7G6Y5E8lpk8DmJLxBCbbdwB7AnhO9JXAZ8f34jZQwVqiUnHySbN-QBOsUPiM8YkbnFzhXYoiwivagq-NJbiApIiZ18dZPGT2RA&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1999369173458292&set=a.204056602989567&type=3&eid=ARBCca-jblpzEHh56ze5DzIq3VGQ8uyjdetz87ZF_5JOcnzNk2KemsI6MveS7dafAGYroh82XA-re_q-&__xts__[0]=68.ARCRymt5KT55VJ9y-BM1rasRMNQJ09uuUojyiBkhnkBav0hkIsh92mzhb_kMU8pyVYGzM3A1coe1bbla30Gh7eOQnCBdWN7hw03iHuvJybwEmQTnljdiDWQH4JRMkS0eWvfQgq6JJJIKP_zDJEpzYcRjN7YBmv1SVNPiXqffGyyZd7G6Y5E8lpk8DmJLxBCbbdwB7AnhO9JXAZ8f34jZQwVqiUnHySbN-QBOsUPiM8YkbnFzhXYoiwivagq-NJbiApIiZ18dZPGT2RA&__tn__=EHH-R
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Formações/workshops/encontros  
Nos dias 17 e 18 de setembro do presente ano, o Centro Distrital da Segurança Social de 

Évora realizou uma visita às Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho 

de Reguengos de Monsaraz, onde o Município de Reguengos de Monsaraz também 

participou. 

No dia 27 de setembro do presente ano, a técnica do serviço de ação social do Município 

de Reguengos de Monsaraz, participou na Conferência “Leader Reloaded – the elard 

conference on the heartbeat of the leader community”, no Évora Hotel, cujos temas foram 

“Uma Europa mais próxima dos cidadãos”, “desafios sociais e ambientais nas zonas rurais”, 

“conceito de aldeias inteligentes” e “avaliação das estratégias de desenvolvimento local 

numa programação orientada para os resultados”. 

No dia 4 de outubro, o Município esteve presente na Sessão de Apresentação das 

Estratégias Locais de Habitação, promovida pela Secretaria de Estado de Habitação. As 

Estratégias Locais de Habitação estão previstas na nova geração de políticas de habitação 

e em particular no 1º Direito – Programa de Apoio ao Acesso à Habitação. 

Este programa adota o princípio do planeamento estratégico local, em função do qual as 

soluções habitacionais a promover devem estar alinhadas com as estratégias municipais e 

supramunicipais de política local de habitação.  

No dia 22 de outubro de 2018 as técnicas do Serviço de Ação Social participaram no 

Encontro “Intervenção Social com Famílias – Quebrar Barreiras, Construir Pontes”, 

promovido pelo Núcleo Distrital de Évora da EAPN Portugal, na Universidade de Évora. 

No âmbito do Dia Mundial para a Igualdade, a técnica do Serviço de Ação Social participou 

no Encontro Nacional “Dia Mundial para a Igualdade 2018”, no dia 24 de outubro, em 

Lisboa. Neste encontro esteve também presente a Vice-presidente da Câmara Municipal 

de Reguengos de Monsaraz. 

 



 

 

 

Programa Escolhas 6ª Geração – projeto 
“criar futuro E6G” 

Atividades desenvolvidas 

O Regresso às aulas no Projeto “Criar Futuro-E6G” 

  

A equipa do Projeto “Criar Futuro-E6G” deslocou-se à Câmara Municipal de Évora para 

assistir a uma Ação de Formação “INFORMAR para ativar” dinamizada pela Dr.ª Carla Vieira 

(Diretora do Centro Humanitário de Évora da Cruz Vermelha Portuguesa). 

Esta formação teve como objetivo a compreensão do conceito da pessoa em situação de 

sem-abrigo e a reflexão sobre a importância da articulação interinstitucional na promoção 

da dignidade. 

 

Ao longo de duas semanas, os participantes do projeto "Criar Futuro - E6G", realizaram 

uma oferta para a iniciativa "II CÃOMINHADA" organizada pela AJRMZ - Associação de 

Jovens Reguengos de Monsaraz e Ani+Reguengos de Monsaraz. 
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Estas crianças, com idades entre os 6 e 18 anos, fizeram ossos em tecidos para os cães que 

participarem neste evento terem mais tempo de qualidade com os seus donos. 

 

Dia 23 de outubro, o Projeto "Criar Futuro-E6G", comemorou o "Global Dignity Day - Dia 

Global da Dignidade" na Escola Básica nº 2 de Reguengos de Monsaraz, com as turmas de 

4º ano de escolaridade do 1º Ciclo, onde envolvemos 80 alunos. 

Esta iniciativa visa a promoção da cultura da dignidade humana e igualdade entre jovens, e 

que se comemora desde 2006 com o objetivo de promover a dignidade enquanto elo 

central da liderança, criar um diálogo mundial em torno deste tema e mobilizar os jovens 

para uma discussão sobre o significado e importância deste conceito.  

  

Iniciou-se a atividade “Todos Iguais, Todos Diferentes” na hora de almoço com Jogos 

Tradicionais na Escola Básica nº2 de Reguengos de Monsaraz. 



 

 

 

  

Halloween 2018 no Projeto “Criar Futuro-E6G”  

 

 

 

Nos dias 23 e 31 de outubro, o Projeto "Criar Futuro-E6G" em parceria com o Município 

de Reguengos de Monsaraz, facultou aos alunos das turmas Pief's, dois workshop's cujos 

temas foram: "Capacitação para o Mundo do Trabalho" e "Percursos de Vida". Os mesmos, 

foram dinamizados pelos Técnicos Superiores da CMRM, José Luís Merca e Inês Bento.  
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Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
do Concelho de Reguengos de Monsaraz 
A CPCJ de Reguengos de Monsaraz durante o período de 11 de setembro de 2018 até 12 

de novembro de 2018 realizou 4 reuniões ordinárias de modalidade restrita e 2 reuniões 

plenárias de modalidade alargada, 6 visitas domiciliárias e 2 reuniões de trabalho com 

diversos parceiros que trabalham diariamente na área da infância e juventude, quer para 

tratar das situações sinalizadas à CPCJRM, quer para organizar as atividades constantes no 

Plano de Atividades da CPCJRM para o ano de 2018.  

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. 

No dia 17 de outubro de 2018, a CPCJ de Reguengos de Monsaraz participou no encontro 

“Sexo, Drogas & Rock and Roll – Ontem, Hoje e Sempre”, dinamizado pelo CRI (Centro de 



 

 

 

Respostas Integradas do Alentejo Central), na Universidade de Évora. Estiveram presentes 

a secretária da CPCJRM e a representante da Educação. 

No dia 25 de outubro do presente ano, a CPCJRM participou através da secretária e da 

representante da educação, numa reunião de trabalho, cujo tema foi “Insucesso e 

Abandono Escolar – Diagnóstico da situação de referência no Alentejo Central”. Nesta 

reunião estiveram presentes algumas CPCJ´s do distrito de Évora, e o objetivo foi mobilizar 

diferentes fontes de informação e mobilizar a participação dos atores locais e regionais 

para o estudo sobre as problemáticas do insucesso e abandono escolar, que será dado a 

conhecer no final do projeto que terá a duração de 36 meses. 

No dia 22 de outubro de 2018, a Presidente da CPCJRM participou numa reunião de 

trabalho, a convite do Instituto da Segurança Social, onde esteve também presente a 

Equipa Técnica Regional da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das 

Crianças e Jovens. 

A Presidente desta Comissão, participou no dia 29 de outubro último, em duas reuniões 

de trabalho, do Conselho Local de Ação Social e do Conselho-geral do Agrupamento de 

Escolas de Reguengos de Monsaraz. 
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Atividades em 
parceria com o 

Centro de Saúde de 
Reguengos de 

Monsaraz 



 

 

 

Fisioterapia 
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