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A Comunidade Escolar e a Cidadania Ativa
Decorreu no passado dia 7 de dezembro a votação para alteração da denominação das
duas Escolas Básicas da Freguesia Sede de Concelho. Foram chamados a votar os alunos,
o pessoal docente e não docente. Depositaram o seu voto 724 pessoas pertencentes a
este colégio eleitoral.
Numa primeira fase foram escolhidos os possíveis nomes a atribuir às escolas, atendendo
à relevância e papel desempenhado pelos diferentes agentes no nosso território.
Posteriormente foram dadas notas biográficas a todos os alunos para que estas fossem
discutidas nas escolas e em casa com as famílias, possibilitando desta forma uma escolha
informada.
Os nomes apresentados foram: Alberto Janes (1909-1971), António Gião (1906-1969),
Joaquim Rojão (1846-1917), José Pires Gonçalves (1908-1984) e Manuel Augusto Mendes
Papança (1818-1886)
Alberto Janes ficou conhecido pelas letras que escreveu para a fadista Amália Rodrigues,
como por exemplo a do fado “Foi Deus”. Honesto e humilde, confessou mais tarde que “o
que sou, se sou alguma coisa, devo-o, claro, à habilidade natural que tenho e à Amália: se
não fosse esta nunca chegaria a ser conhecido no aspeto artístico”.
António Gião engenheiro geofísico, foi professor em universidades na Noruega, Portugal,
Itália e Irlanda, mas também no MIT – Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos
Estados Unidos da América. Publicou mais de uma centena de memórias e artigos em várias
línguas nas revistas científicas mais conceituadas da altura e organizou em 1963 uma
reunião da OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte sobre cosmologia em
Lisboa, com a participação de várias figuras mundiais da ciência.
Joaquim Rojão formou-se em Direito na Universidade de Coimbra; exerceu o cargo de
primeiro substituto do Juiz da Comarca de Reguengos de Monsaraz desde 1880 a 1817;
foi Administrador do Concelho de Reguengos de Monsaraz entre 1870 e 1879 e deputado
na legislatura de 1899-1900. Dedicou-se ao desenvolvimento da agricultura, tendo
introduzido na região diversas novidades, como os primeiros adubos químicos, semeadores
e lavouras a vapor; liderou a formação de uma sociedade de agricultores para combater a
filoxera que ameaçava as vinhas; presidiu ao Conselho Federativo da primeira direção da
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Federação dos Sindicatos Agrícolas Portugueses; e empenhou-se na realização de um
objetivo dos reguenguenses que foi a construção da ligação ferroviária entre Reguengos
de Monsaraz e Évora.
José Pires Gonçalves foi médico com profundo conhecimento em doenças infeciosas,
investigador da história de Monsaraz, tendo publicado em 1962 a sua obra maior, intitulada
“Monsaraz e o seu termo”, e ainda dedicou a sua vida à arqueologia, revelando e estudando
o património megalítico do concelho. Fundou, em 1972, o Grupo de Amigos de Monsaraz,
pertenceu à Academia Portuguesa de História, ao Instituto Português de Etnografia e ao
Centro Camuno de Estudos Pré-históricos de Itália.
Manuel Augusto Mendes Papança foi Administrador do Concelho em 1846 e eleito para a
Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz em 1851, logo após a transferência
definitiva da sede de concelho, que era em Monsaraz. Durante duas décadas (com
interregnos entre 1866-1867 e entre 1872-1875) na autarquia lançou uma campanha de
beneficiação com calcetamento de ruas e largos e a construção de estradas e caminhos, do
cemitério, do edifício dos Paços do Concelho, das escolas primárias com salas para ambos
os sexos, do hospital e da Santa Casa da Misericórdia. Em conjunto com outros indivíduos
comprou terrenos à Casa de Bragança e dividiu-os em courelas, o que deu origem ao
plantio de um milhão de cepas e ao desenvolvimento em larga escala da produção vinícola.
No seu testamento deixou 14 contos para a construção da nova Igreja Matriz de
Reguengos de Monsaraz.
Qualquer um deste nomes poderia ter sido vencedor, pela relevância da sua ação no nosso
Concelho, contudo a comunidade escolar decidiu atribuir à Escola Básica n.º 2 de
Reguengos de Monsaraz, conhecida como Escola Primária, o nome de Escola Manuel
Augusto Mendes Papança, e à Escola Básica n.º 1 de Reguengos de Monsaraz, conhecida
como Escola Amarela, o nome de Escola António Gião.
Entendo que este ato eleitoral, levado a cabo por toda a comunidade escolar, reflete a
importância da participação das crianças no espaço público e o direito de participarem
ativamente na vida das instituições e do seu território.
Segundo a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das
Nações Unidas, as crianças têm o direito de serem escutadas, de expressar livremente os
seus pontos de vista em todos os assuntos que as afetam; devem ter acesso à liberdade de
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expressão, pensamento, associação e à informação, bem como todas as crianças têm o
direito de participar sem discriminação.
O Município de Reguengos de Monsaraz procurou, através desta iniciativa, dar voz às
crianças, permitindo que todos se expressassem, sem qualquer descriminação. Acredito
que este foi um processo de empoderamento dos mais jovens, promovendo, desta forma
a criança como cidadão participativo com consciência democrática.
A cidade e a escola devem assumir-se como espaços socializadores que permitem à criança
obter diferentes perceções e conhecimentos do mundo, de construção de identidade e de
desenvolvimento de competências várias. Desta forma, os agentes educativos devem
envolver-se na questão da cidadania, assumindo a responsabilidade de promover uma
aprendizagem da cidadania pela cidadania em contexto escolar. Promovendo, ainda, as
relações democráticas, dialogantes e participativas. A escola deve assumir-se como um
espaço de formação de cidadãos conscientes, críticos, responsáveis e participativos em
parceria com as famílias e o respetivo território.
Acredito que ser cidadão, hoje, implica conhecer as próprias raízes, tendo consciência dos
problemas globais, nunca perdendo a identidade. Atendendo a tudo isto, procuramos dar
a conhecer às nossas crianças aqueles que foram os obreiros deste Concelho.
Com a informação tratada na Escola e em contexto familiar as crianças analisaram a
situação, formularam argumentos e construíram decisões, puderam assumir o seu papel de
atores por direito próprio.
Todo este processo promoveu a participação cívica das nossas crianças, tornando-as mais
informadas, mais conscientes e reconhecidas, pois puderam fazer ouvir a sua voz, as
mesmas vozes que, por sua decisão, passarão a chamar Escola Manuel Augusto Mendes
Papança e Escola António Gião às SUAS ESCOLAS.

Uma grande notícia que dá Voz ao Alentejo!
O final do ano 2018 trouxe-me uma das melhores notícias que já recebi enquanto servidor
público: o Alentejo foi uma das 20 regiões da Europa selecionadas pelo Comité das Regiões,
sediado em Bruxelas, para o programa “Network of Regional Hubs for EU Policy
Implementation”, conhecido pelo acrónimo RegHub. Esta notícia ainda tem um maior
significado porque mais de 240 regiões europeias podiam a ela aspirar.
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O Comité Europeu das Regiões, criado em 1994, é composto por representantes eleitos
de autoridades regionais e locais dos países da União Europeia, e tem como objetivo
garantir uma maior participação dos órgãos de poder local e regional na conceção e
execução da legislação da União Europeia. No entanto, ao longo dos anos, tem-se
verificado alguma dificuldade na obtenção de informação ao nível local e regional no que
diz respeito à execução de legislação.
Atendendo a esta realidade e reconhecendo o deficit, o Comité das Regiões decidiu lançar
o RegHub, projeto que tem como principal objetivo a avaliação da execução de políticas da
União Europeia. O projeto pretende valorizar a importância das redes regionais de
parceiros, a sua relevância na governança regional e o seu impacto na implementação de
políticas públicas de dimensão Europeia.
Apesar de reconhecer a competitividade das mais de 240 Regiões que se poderiam
candidatar, a ADRAL - Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo decidiu
apresentar esta candidatura em nome do Alentejo e tenho muito honra em poder ter
assumido a sua liderança política.
A candidatura contou com o apoio expresso de mais de uma centena de entidades, tais
como Comunidades Intermunicipais, Autarquias, Empresas Públicas e Privadas,
Universidade e Institutos Politécnicos, Instituições da Economia Social e Movimento
Associativo, revelando a grande capacidade da ADRAL em juntar à sua volta TODO o
Alentejo.
Desta forma o Alentejo estará a representar Portugal, nos próximos dois anos, ao lado das
seguintes regiões oriundas de 13 países: Alemanha (Brandeburgo e Renânia do NorteVestefália), França (Bretanha e Hauts-de-France), Espanha (Madrid e Valência), Itália
(Bolzano e Úmbria), Polónia (Mazowieckie Voivodeship e Zachodniopomorskie), Áustria
(Alta Áustria e Vorarlberg), Croácia (Dubrovnik-Neretva), Bélgica (Flandres) Finlândia
(Helsínquia-Uusimaa), Roménia (Ialoita), Holanda (Limburgo), Irlanda (Northern and
Western Region) e Grécia (Tessália).
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O projeto RegHub pretende, desta forma, incentivar as administrações locais e regionais a
participar de forma mais decisiva na elaboração das diversas políticas dos 27 Estados
Membros, dando voz ativa às regiões no processo legislativo europeu.
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O facto de o Alentejo ter ficado entre as 20 Regiões selecionadas é revelador da imagem
positiva que a nossa Região cada vez mais apresenta ao Mundo. Hoje, o Alentejo é visto
como um território marcado por um rico património histórico e cultural, no qual a
identidade e autenticidade são pilares estruturantes; está repleto de heranças intemporais
e oferece produtos reconhecidos mundialmente, afirmando-se como um território com
elevada capacidade competitiva. A escolha do Alentejo para este projeto reflete o
reconhecimento de uma Região bem organizada e dinâmica.
Com o projeto RegHub vão passar a existir dois instrumentos de intervenção em Bruxelas,
o governo central e as regiões. Acredito, que desta forma, estão dados os primeiros passos
em direção à Regionalização, este caminho conduzirá as Regiões a adquirirem mais
competência cultural, legislativa e económica, estando o poder mais próximo dos cidadãos.
Por fim, não poderia deixar de reforçar a enorme honra que tenho de poder liderar este
processo em nome do Alentejo. Tudo continuarei a fazer para dignificar a nossa Região,
dando-lhe voz junto das instituições europeias, já a partir do próximo dia 31 de janeiro em
Bruxelas.

Atrair investimento para o Nosso território!
Atendendo à sua legitimidade democrática, os governos locais desempenham hoje um
papel catalisador no processo do desenvolvimento territorial, um processo promovido pela
sua proximidade com os cidadãos, assim como pela capacidade de mobilização dos
diferentes agentes.
Para que um território se afirme e reforce a sua competitividade têm que ser definidas
estratégias políticas e sociais. Tendo esta premissa como guia, temos trabalhado na
promoção do nosso território e dos nossos produtos endógenos, no acolhimento dos
turistas que nos visitam, na diversificação da nossa oferta cultural e social, no apoio à nossa
comunidade escolar e sénior, no apoio ao associativismo e às nossas empresas, mas temos
também trabalhado na captação de investimento. Só um conjunto diversificado de apostas
pode conduzir um território pelos caminhos da competitividade e da sustentabilidade
económica.
Criar condições de atratividade no nosso território tem sido uma das nossas prioridades,
pois só assim conseguiremos lutar contra a interioridade. Os territórios do interior são
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responsáveis pela criação de medidas políticas e sociais que combatam o desequilibro e as
desigualdades entre as Regiões, criar estruturas dinamizadoras e valorizar os recursos
existentes são fatores determinantes para a fixação das suas populações.
Neste sentido, não poderia deixar de referir a data de 30 de janeiro de 2019, pois foi neste
dia que a partir de Reguengos de Monsaraz, da unidade agroindustrial Maporal, partiram
os dez primeiros contentores com carne de porco para a República Popular da China, o
maior importador mundial deste produto. Foram 270 toneladas de carne de porco, no valor
de quase 1 milhão de euros, carne que seguiu para o porto de Sines, com destino à
província de Hunan, uma província com 73 milhões de habitantes.
Este negócio representa uma faturação na ordem dos 100 milhões de euros para o ano
2019, valor que deverá duplicar no ano 2020 e que assegura a criação de 150 postos de
trabalho. O estabelecimento desta relação comercial entre os dois países, não será apenas
benéfica para o Concelho de Reguengos de Monsaraz, será, sem dúvida, uma mais valia
para toda a Região Alentejo e para a afirmação de Portugal no mercado de produção de
carne suína.
Tive a enorme honra de poder ter estado no preciso momento no qual, a muitos milhares
de quilómetros de distancia da nossa Terra (em Xangai, na República Popular da China) o
Ministro da Agricultura de Portugal, Luís Capoulas Santos, fechou este processo com o seu
homólogo Ministro das Alfândegas Chinês. Foi igualmente um bom negócio para o Porto
de Sines, infraestrutura portuária por onde sairá esta mercadoria. Recordo essa noite na
cidade de Xangai, uma cidade com 24 milhões de habitantes, como um momento de grande
alegria por mais uma missão cumprida.
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Este foi o primeiro passo de uma relação comercial com um mercado de elevada dimensão,
uma vez que acreditamos que a carne de porco seja um dos primeiros produtos a ser
exportado para a República Popular da China a partir de Reguengos de Monsaraz e tudo
faremos para que mais produtos cheguem a um mercado que procura a excelência.
Entendo que são iniciativas como esta que materializam e operacionalizam as ideias que
apresentei no início deste artigo. Estas são as apostas que permitirão que o nosso Concelho
se torne cada vez mais competitivo e economicamente sustentável.
Hoje, temos total consciência de que vivemos num território com elevado potencial para a
captação de investimento, fixação de empresas e instalação de agentes dinamizadores de
desenvolvimento económico e social.

Outros Assuntos
17 de novembro de 2018


Visita da Associação de Ex-Deputados da Assembleia da República;

23 de novembro de 2018


30.ª Feira de Artesanato em Sto. António do Baldio;

25 de novembro de 2018


Cerimónia do Armistício;

01 de dezembro de 2018



Chegada do Pai Natal, Praça da Liberdade;
Inauguração dos presépios de rua;

03 de dezembro de 2018


Comemorações do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência;

08 de dezembro de 2018


Comemorações do Dia da Cidade;

13 de dezembro de 2018


II edição da Gala Seniores a Mexer;

15 de dezembro de 2018



Seminário "Um Novo Olhar sobre a Escola" – Desafios da Educação no sec XXI;
Festa de Natal CMRM;
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17 de dezembro de 2018


Apresentação do PLANO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA
INCÊNDIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ (PMDFCI);

19 de dezembro de 2018


Assinatura do Acordo Coletivo de Empregador Público com o STAL-Sindicato
Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas,
Concessionárias e Afins;

26 de dezembro de 2018


ALENTEJO é uma das 20 regiões da Europa selecionadas para o Programa
REGHUB (NETWORK OF
REGIONAL HUBS FOR
EU POLICY
IMPLEMENTATION);

28 de dezembro de 2018


Homenagem ao primeiro Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de
Monsaraz, Manuel Augusto Papança, por ocasião da passagem dos 200 anos do
seu nascimento;

12 de janeiro de 2019


Concerto de Ano Novo pela Orquestra de Camara do Alentejo;

14 de janeiro de 2019


2.ª edição Tourism Innovation Journeys – Auditório Municipal;

19 de janeiro de 2019


1º Aniversário Universidade Popular Túlio Espanca;

25 de janeiro de 2019


Dia do Diploma – ESCM;

30 de janeiro de 2019


Saída dos primeiros contentores de carne suína para China – Cerimónia Maporal;

31 de janeiro de 2019


Apresentação do projeto RegHub, Bruxelas;
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1 de fevereiro de 2019


Exposição Comemorativa dos 25 anos da FIOBAR – Fundação INATEL;

2 de fevereiro de 2019
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Exposição MMA - Tudo começa com um esboço, de Maria Beatitude;

5 de fevereiro de 2019


Apresentação pública do projeto piloto de voto eletrónico do distrito de Évora;

Deliberações

II

II. Deliberações
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Reunião ordinária n.º 24
de dia 14/11/2018
Assunto
Deliberação
Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz: Festa de
Aprovado por unanimidade
Finalistas (Pedido de Apoio n.º 36/VJN/2018)
Associação de Jovens de Reguengos de Monsaraz – EXPOJOVEM
Aprovado por unanimidade
(Pedido de Apoio n.º 37/VJN/2018)
GOTA - União de Dadores de Sangue de Corval – Alentejo: Cedência
de Auditório da Biblioteca Municipal (Pedido de Apoio n.º
Aprovado por unanimidade
38/VJN/2018)
Junta de Freguesia de Reguengos de Monsaraz: Festa de Natal dos
Aprovado por unanimidade
Seniores (Pedido de Apoio n.º 39/VJN/2018)
Autorização prévia no âmbito da lei dos compromissos e pagamentos
Aprovado por unanimidade
em atraso (Proposta n.º 96/GP/2018)
Alienação dos lotes 2 e 6 do loteamento “1.ª Fase de Expansão da
Zona Industrial”, em Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º
Aprovado por unanimidade
105/VP/2018)
Atualização da Tabela de Taxas, Tarifas e Preços (Proposta n.º
Aprovado por unanimidade
106/VP/2018)
Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP) para o ano de 2019
Aprovado por unanimidade
(Proposta n.º 107/VP/2018)
Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz –
Atribuição de medalhas de Mérito (Proposta n.º 108/VP/2018)
i) Medalha de Mérito Científico: Maria Antónia Marques Fialho
Costa Conde;
Aprovado por unanimidade
ii) Medalhas de Mérito Cultural: Luís Filipe Marcão; Manuel
Valadas Sérgio e Ilídio Tavares Santos;
iii) Medalha de Mérito Empreendedor: Queijaria Sapata (Sapata &
Filha – Restauração e Produtos Tradicionais, Lda.).
Distinções Honoríficas do Município de Reguengos de Monsaraz – Atribuição de medalhas de Bons
Serviços e Dedicação do Município Medalha de Ouro aos seguintes trabalhadores (Proposta n.º
109/VP/2018):

Américo Gouveia Roque – 35 (trinta e cinco anos) de
Aprovado por unanimidade
serviço efetivo;
Aprovado por maioria com 4

Antónia Maria Saraiva Pereira Paias Gaspar - 35 (trinta e
votos a favor do PS e 1 abstenção
cinco anos) de serviço efetivo;
do PSD

António José Pimenta Rodrigues - 35 (trinta e cinco anos)
Aprovado por unanimidade
de serviço efetivo;

José Carlos Carmo Velez - 35 (trinta e cinco anos) de
Aprovado por unanimidade
serviço efetivo;

Manuel António Batista Arvelos - 35 (trinta e cinco anos) de
Aprovado por unanimidade
serviço efetivo;

Maria Beatriz Lopes da Silva - 35 (trinta e cinco anos) de
Aprovado por unanimidade
serviço efetivo.
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 de prédio rústico
Aprovado por unanimidade
denominado “Tapada da Guia” – artigo matricial n.º 246, Seção 005,
freguesia de Monsaraz (Proposta n.º 110/VP/2018)
Atribuição do Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 111/VP/2018)
Aprovado por unanimidade
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe
Aprovado por unanimidade
(Proposta n.º 112/VP/2018)

Deliberações

II
Assunto
Candidatura a financiamento EQ BEI – PT 2020 (2.ª Fase)
(Proposta n.º 113/VP/2018)

Deliberação
Aprovado por maioria com 4
votos a favor do PS e 1 abstenção
do PSD

Minuta da 4.ª Adenda ao Acordo de Transação entre o Município de
Reguengos de Monsaraz e a Águas do Centro Alentejo S.A.
(atualmente Águas do Vale do Tejo S.A.) (Proposta n.º 114/VP/2018)
Plano de Saneamento Financeiro – 2.º Relatório Semestral (Proposta
n.º 115/VP/2018)
Fixação do Imposto Municipal sobre Imóveis para o ano de 2018
(cobrança em 2019) (Proposta n.º 116/VP/2018)
Redução da taxa de IMI para famílias com dependentes e com
habitação própria e permanente para o ano de 2018 (cobrança em
2019) (Proposta n.º 117/VP/2018)
Lançamento da derrama (cobrança em 2019) (Proposta n.º
118/VP/2018)
Participação Variável no IRS para 2019 (Proposta n.º 119/VP/2018)
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 120/VP/2018)
Regeneração Urbana do Largo da República e Envolvente, em
Reguengos de Monsaraz – Empreitada e candidatura (Proposta n.º
121/VP/2018)
Alteração do loteamento “1.ª Fase da Expansão da Zona Industrial”,
em Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 24/VMS/2018)
Pedido de autorização para arrendamento dos lotes n.ºs 3 e 4 do
loteamento “1.ª Fase da Expansão da Zona Industrial”, em Reguengos
de Monsaraz (Proposta n.º 25/VMS/2018)
Administração Urbanística:
- Tânia Luísa Roques Leitão (Processo Administrativo n.º 77/2018)
- Zélia Maria Chumbo dos Santos (Processo Administrativo n.º
52/2018)
- Marisa Alexandra dos Santos Bento (Processo Administrativo n.º
71/2010)
- Associação de Solidariedade Social de São Marcos do Campo
(Processo Administrativo n.º 76/2018)
- Associação de Solidariedade Social de São Marcos do Campo
(Processo Administrativo n.º 75/2018)
Comunicação Prévia:
- Imoreg, Lda. (Processo Administrativo n.º 58/2018)
- Victor Manuel Coelho Guerra (Proc.º Administrativo n.º 73/2018)

Aprovado por unanimidade
Aprovado por maioria com 4
votos a favor do PS e 1 abstenção
do PSD
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Com conhecimento
Com conhecimento
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Reunião ordinária n.º 25
de dia 28/11/2018
Assunto
Hasta Pública para alienação do Lote 2 do loteamento “1.ª Fase de
Expansão da Zona Industrial”, em Reguengos de Monsaraz
Hasta Pública para alienação do Lote 6 do loteamento “1.ª Fase de
Expansão da Zona Industrial”, em Reguengos de Monsaraz
Alteração da denominação das escolas básicas n.ºs 1 e 2 de
Reguengos de Monsaraz por iniciativa do Município de Reguengos
de Monsaraz (Informação n.º 04/VP/2018)
Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Reguengos de
Monsaraz: aquisição de reservatório para transporte de água (Pedido
de Apoio n.º 7/VP/2018)
Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Motorismo: Rally
Raid (Pedido de Apoio n.º 36/VMS/2018)
Casa de Cultura de Corval – Secção de Caminheiros: aquisição de
camisolas técnicas para a secção de caminheiros (Pedido de Apoio n.º
37/VMS/2018)
Casa de Cultura de Corval – Secção de BTT: Aquisição de
equipamentos para equipa de BTT (Pedido de Apoio n.º
38/VMS/2018)
Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento Escuteiros 1085 de
Reguengos de Monsaraz: cedência do Pavilhão Gimnodesportivo
Arquiteto Rosado Correia para atividade física e jogos de futsal
(Pedido de Apoio n.º 39/VMS/2018)
Sociedade Artística Reguenguense – Secção de Ginástica e
Trampolins: Apoio logístico para implementação do projeto
“Trampolins em Movimento” (Pedido de Apoio n.º 40/VMS/2018)
Unidade de Desenvolvimento dos Centros Locais – Universidade
Aberta: cedência de Auditório da Biblioteca Municipal (Pedido de
Apoio n.º 40/VJN/2018)
Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: cedência de
Auditório Municipal (Pedido de Apoio n.º 41/VJN/2018)
Centro de Convívio de Barrada: Festa em Honra de N.ª Senhora da
Conceição (Pedido de Apoio n.º 42/VJN/2018)
Ratificação do despacho de aprovação da Alteração n.º 12 ao Plano
Plurianual de Investimentos e da Alteração n.º 14 ao Orçamento do
Município de Reguengos de Monsaraz relativo ao corrente ano
económico – financeiro de 2018 (Despacho n.º 14/GP/CPA/2018)
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 do prédio rústico
denominado por “Caramela”, sito na freguesia de Corval (Proposta n.º
97/GP/2018)
Sementes para a Integração – Requalificação de 25 fogos de
habitação social sitos no Bairro 25 de abril, em São Pedro do Corval
– projeto técnico, empreitada e candidatura (Proposta n.º
98/GP/2018)
Ratificação do Despacho n.º 14/GP/2018, de 15 de novembro, que
aprova as normas de participação na iniciativa “Natal no Comércio
Tradicional” (Proposta n.º 99/GP/2018)
Distrate da hipoteca sobre o lote 15, da Urbanização Egas Moniz –
loteamento urbano titulado pelo alvará de loteamento n.º 1/2016
(Proposta n.º 100/GP/2018)

Deliberação
Sem concorrentes.
Adjudicado a Carlos Mansilla
Delgado, pelo valor de €
18.824,00
Com conhecimento
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Deliberações

II
Assunto
Acordo Coletivo de Empregador Público entre o Município de
Reguengos de Monsaraz e o STAL – Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas,
Concessionárias e Afins (Proposta n.º 101/GP/2018)
Resolução de requerer a declaração de utilidade pública da
expropriação do prédio rústico denominado “Corno”, com o artigo
matricial 45, da seção 004, da freguesia de Monsaraz (Proposta n.º
102/GP/2018)
Tarifário dos serviços de abastecimento de água, saneamento e de
gestão de resíduos urbanos do Município de Reguengos de
Monsaraz para o ano de 2019 (Proposta n.º 103/GP/2018)
Minuta do protocolo de colaboração para execução dos trabalhos
necessários ao fornecimento de energia elétrica ao PTS Loteamento
dos Mendes (atualmente urbanização do Monreal) (Proposta n.º
104/GP/2018)
Ratificação do Despacho n.º 15/GP/2018, de 23 de novembro –
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 do prédio rústico,
denominado por “Mendes”, sito na freguesia de Reguengos de
Monsaraz (Proposta n.º 105/GP/2018)
Atribuição do Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 122/VP/2018)
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe
(Proposta n.º 123/VP/2018)
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 124/VP/2018)
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe
(Proposta n.º 125/VP/2018)
Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz: Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência – 3 de dezembro (Proposta
n.º 126/VP/2018)
Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz: Projeto
Desporto Escolar – deslocações ano letivo 2018/2019 (Proposta n.º
127/VP/2018)
Alteração aos fatores de ponderação específicos – critérios de apoio
ao associativismo social – Ano 2018 (Proposta n.º 128/VP/2018)
Protocolo de colaboração financeira entre o Município de Reguengos
de Monsaraz e o Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.,
no âmbito do Programa Voluntariado Jovem para a Natureza e
Florestas (Proposta n.º 26/VMS/2018)
Administração Urbanística:
- Rodream, Lda. (Processo Administrativo n.º 3/2018)
- Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Monsaraz (Processo
Administrativo n.º 81/2018)

- Vistorias a Prédios Devolutos – Dever de Conservação:
 Prédio sito ao Largo de Santa Maria n.º 12, em Santo
António do Baldio;
 Prédio sito à Rua de São Marcos do Campo n.º 6 e 8,
em Reguengos de Monsaraz;
 Prédio sito à Rua de Santa Maria n.º 11, em
Campinho;
 Prédio sito ao Largo Dr. Luís Rojão n.º 5, em
Reguengos de Monsaraz;
 Prédio sito à Rua das Varandas n.º 38, em Telheiro;

Deliberação
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
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Assunto


Prédio sito à Rua das Varandas n.º 34, em Telheiro.

Deliberação

Deliberações

II

Reunião ordinária n.º 26
de dia 12/12/2018
Assunto
Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz – cedência do
Auditório Municipal (Pedido de Apoio n.º 8/VP/2018)
AMIJOVEM: Passagem de Ano (Pedido de Apoio n.º 43/VJN/2018)
Consolidação de mobilidades intercarreiras e intercategorias –
ratificações de despachos (Proposta n.º 106/GP/2018)
Tolerância de Ponto: Natal e Ano Novo (Proposta n.º 107/GP/2018)
Pedido de isenção de taxas devidas pelo processo de licenciamento
n.º 81/2018 e de autorização de utilização – Fábrica da Igreja
Paroquial da Freguesia de Monsaraz (Proposta n.º 108/GP/2018)
Minuta de Protocolo de Cooperação entre o Município de Alandroal
e o Município de Reguengos de Monsaraz para cedência de
trabalhador com funções de controlo metrológico (Proposta n.º
109/GP/2018)
Reuniões da Câmara Municipal – Ano de 2019 (Proposta n.º
110/GP/2018)
Reconhecimento e atribuição de dominialidade pública ao caminho
rural denominado por “Seixinhos”, sito na freguesia de Monsaraz
(Proposta n.º 111/GP/2018)
Ratificação do despacho n.º 16/GP/2018, de 26 de novembro, que
determinou a aprovação e assinatura da “Adenda ao Protocolo
celebrado com a Rodoviária do Alentejo relativo aos transportes
escolares para o ano de 2008/2009” (Proposta n.º 112/GP/2018)
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 “Monte do Carriço de Baixo”, sito na freguesia de
Monsaraz (Proposta n.º 113/GP/2018)
Pedido de isenção de taxas devidas pelo processo de licenciamento
n.º 76/2018 – Associação de Solidariedade Social de São Marcos do
Campo (Proposta n.º 114/GP/2018)
Permuta de lotes de terreno da Zona Industrial entre o Município de
Reguengos de Monsaraz e o Banco BPI, S.A.
(Proposta n.º 115/GP/2018)
Permuta de lotes de terreno da Zona Industrial entre o Município de
Reguengos de Monsaraz e a sociedade comercial “Andreia &
Giuliana, Transportes, Lda.” (Proposta n.º 116/GP/2018)
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 “Cerro da Areia” – Artigo Matricial n.º 45, Seção
003, Freguesia de Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º
117/GP/2018)
Minuta do Protocolo de Cooperação entre o Município de
Reguengos de Monsaraz e o Instituto Nacional para a Reabilitação,
I.P., para criação de um Balcão de Inclusão (Proposta n.º
129/VP/2018)
Alienação de equídeos a título gratuito (Proposta n.º 130/VP/2018)
Atribuição do Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 131/VP/2018)
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe
(Proposta n.º 132/VP/2018)

Deliberação
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
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Assunto
Protocolo de Cooperação celebrado entre o Município de Reguengos
de Monsaraz e a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
(Proposta n.º 133/VP/2018)
Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de
Reguengos de Monsaraz e a Santa Casa da Misericórdia de
Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 134/VP/2018)
Direito à ocupação da loja n.º 12 do Mercado Municipal de
Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 27/VMS/2018)
Administração Urbanística:
- Glamourdiscovery – Turismo Ecológico, Lda. (Processo
Administrativo n.º 61/2016)
- Joaquim Almeida Lagareiro (Processo Administrativo n.º 05/2018)
- José Brites Cardoso (Processo Administrativo n.º 83/2018)

Deliberação
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Deliberações

II

Reunião ordinária n.º 27
de dia 26/12/2018
Assunto
Hasta publica para concessão do direito de ocupação da loja n.º 12
do Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz
Atlético Sport Clube: Apresentação da Equipa de Veteranos (Pedido
de Apoio n.º 41/VMS/2018)
Ratificação do despacho de aprovação da Alteração n.º 13 ao Plano
Plurianual de Investimentos e da Alteração n.º 15 ao Orçamento do
Município de Reguengos de Monsaraz relativo ao corrente ano
económico – financeiro de 2018 (Despacho n.º 15/GP/CPA/2018)
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 “Zambujeiro”, sito na freguesia de Monsaraz (Proposta
n.º 118/GP/2018)
Consulta Prévia da Empreitada de “Sementes para a Integração –
Requalificação de 25 fogos de habitação social sitos no Bairro 25 de
Abril em São Pedro do Corval”: Projeto de decisão/adjudicação e
minuta de contrato (Proposta n.º 119/GP/2018)
Concurso público da empreitada de “Regeneração Urbana do Largo
da República e Envolventes, em Reguengos de Monsaraz” –
Pronúncia da lista de erros e omissões e esclarecimentos (Proposta
n.º 120/GP/2018)
Concurso Público da Empreitada de “Regeneração Urbana do Largo
da República e Envolventes, em Reguengos de Monsaraz” – Pedido
de prorrogação do prazo fixado para a apresentação das propostas
(Proposta n.º 121/GP/2018)
Contratação de empréstimo de curto prazo em 2019 (Proposta n.º
122/GP/2018)
Norma de Controlo Interno (Proposta n.º 123/GP/2018)
Atribuição do Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 135/VP/2018)
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 136/VP/2018)
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe
(Proposta n.º 137/VP/2018)
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe
(Proposta n.º 138/VP/2018)
Nova denominação das Escolas Básicas n.ºs 1 e 2 de Reguengos de
Monsaraz (Proposta n.º 139/VP/2018)
Administração Urbanística:
- Joana Miranda Jorge e Serafim António Teodoso Prata (Proc.º
84/2018)
- Nuno Miguel Santos Nunes (Proc.º 89/2018)
Comunicação Prévia:
- Nicole Batista Patinho Martins (Processo Administrativo n.º
86/2018)

Deliberação
Adjudicado a: Luís Filipe
Carrapato Ribeiro
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Aprovado por maioria com 4 votos
a favor do PS e 1 abstenção do
PSD
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Com conhecimento
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Reunião ordinária n.º 1
de dia 09/01/2019
Assunto
Ratificação do despacho de aprovação da Alteração n.º 16 ao
Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz relativo ao
corrente ano económico – financeiro de 2018 (Despacho n.º
16/GP/CPA/2018)
Orçamentação e gestão das despesas com pessoal (Proposta n.º
1/GP/2019)
Constituição de fundos de maneio para 2019 (Proposta n.º
2/GP/2019)
Fixação da percentagem do IAS para efeitos de atribuição do Cartão
Social do Munícipe (Proposta n.º 1/VP/2019)
Fixação dos valores máximos anuais para efeitos de atribuição dos
apoios previstos no Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º
2/VP/2019)
Atribuição do Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 3/VP/2019)
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe
(Proposta n.º 4/VP/2019)
Alineação de equídeos a título gratuito (Proposta n.º 5/VP/2019)
Cedência do direito de ocupação – banca n.º 9 e loja n.º 5 do
Mercado Municipal de Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º
1/VMS/2019)
Administração Urbanística:
Comunicação Prévia:
- João Zacarias Gonçalves (Processo Administrativo n.º 74/2018)

Deliberação
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Com conhecimento

Deliberações

II

Reunião extraordinária n.º 2
de dia 15/01/2019
Assunto
Manifestação de interesse em desenvolver um projeto CLDS-4G no
concelho de Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 6/VP/2019)

Deliberação
Aprovado por unanimidade
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Reunião ordinária n.º 3
de dia 23/01/2019
Assunto
Especialidade de Fisioterapia do Centro de Saúde de Reguengos de
Monsaraz – Relatório 2.º Semestre de 2018 (Informação n.º
1/VP/2019)
Especialidade de Nutrição no Centro de Saúde de Reguengos de
Monsaraz – Relatório 2.º Semestre 2018
(Informação n.º 2/VP/2019)
Definição de datas para abertura e encerramento das Piscinas
Municipais no ano de 2019 (Informação n.º 1/VMS/2019)
Sociedade Artística Reguenguense – Seção de Ginástica e
Trampolins: Apoio logístico para implementação do projeto
“Trampolins em Movimento” (Pedido de Apoio n.º 1/VMS/2019)
Sociedade Filarmónica Corvalense – Master Class de Trompete
(Pedido de Apoio n.º 1/VJN/2019)
Sociedade Filarmónica Corvalense – Cedência de Auditório
Municipal (Pedido de Apoio n.º 2/VJN/2019)
Sociedade Filarmónica Corvalense – Cedência de Auditório
Municipal (Pedido de Apoio n.º 3/VJN/2019)
Ratificação da conta final da empreitada de “Requalificação de
Arruamentos na União de Freguesias de Campo e Campinho”
(Proposta n.º 3/GP/2019)
Revogação da deliberação tomada em reunião ordinária da Câmara
Municipal de 28 de novembro de 2018, respeitante à alienação do
lote 6 do loteamento “1.ª Fase de Expansão da Zona Industrial”, em
Reguengos de Monsaraz (Proposta n.º 4/GP/2019)
Moção – Défice de efetivos nos Postos Territoriais de Reguengos de
Monsaraz e do Telheiro da Guarda Nacional Republicana (Proposta
n.º 5/GP/2019)
Declaração de Utilidade Pública da expropriação do prédio rústico
denominado “Corno”, com o artigo matricial 45, da Seção 004, da
Freguesia de Monsaraz, destinada a Parque de Estacionamento,
Rotunda e caminho de acesso à vila de Monsaraz (Proposta n.º
6/GP/2019)
Consolidação de mobilidades intercategorias – ratificações de
despachos (Proposta n.º 7/GP/2019)
Minuta de Protocolo de Cooperação para elaboração de estudos
para implementação de um terminal de mercadorias na ligação
ferroviária Évora/Elvas (Proposta n.º 8/GP/2019)
Atribuição do Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 7/VP/2019)
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe
(Proposta n.º 8/VP/2019)
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe
(Proposta n.º 9/VP/2019)
Adesão ao G.I.R.A. – Grupo de Intervenção Regional no Álcool
(Proposta n.º 10/VP/2019)
Fatores de ponderação específicos – critérios de apoio ao
Associativismo Desportivo – Ano de 2019 (Proposta n.º
2/VMS/2019)
Fatores de ponderação específicos – critérios de apoio ao
associativismo cultural e recreativo – Ano de 2019 (Proposta n.º
1/VJN/2019)
Festas de Santo António 2019 – Marchas Populares (Proposta n.º
2/VJN/2019)

Deliberação
Com conhecimento
Com conhecimento
Com conhecimento
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado/Ratificado por
unanimidade
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Deliberações

II
Assunto
Atribuição de lugares para bares, tasquinhas e stand´s institucionais
– Festas de Santo António 2019 (Proposta n.º 3/VJN/2019)
Participação de jovens nos eventos 2019 (Proposta n.º 4/VJN/2019)
Normas de participação e funcionamento da V VINIREGUENGOS
(Proposta n.º 5/VJN/2019)
Normas de participação e funcionamento da XXV Festa Ibérica da
Olaria e do Barro (Proposta n.º 6/VJN/2019)
Administração Urbanística:
- Tânia Luísa Roques Leitão (Processo Administrativo n.º 77/2018)
- José Brites Cardoso (Processo Administrativo n.º 83/2018)
- Monsaraz, Taste & Moments, Lda. (Processo Administrativo n.º
73/2017)
Comunicação Prévia:
- Orlando José Rito Valadas e Outra (Processo Administrativo n.º
85/2018)
- Filipe Miguel Delgado Cebola (Processo Administrativo n.º
87/2018)
- LGR Sociedade Unipessoal, Lda. (Processo Administrativo n.º
79/2018)

Deliberação
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Com conhecimento
Com conhecimento
Com conhecimento
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Reunião ordinária n.º 4
de dia 06/02/2019
Assunto
Queixa crime contra desconhecidos (Informação n.º 1/JUAMAB/2019)
Relatório de atividades do Programa “Seniores a Mexer” 2018
(Informação n.º 2/VMS/2019)
CORAL: Associação de Nadadores Salvadores de Reguengos de
Monsaraz: Curso de Formação de Nadadores Salvadores Profissional
(Pedido de Apoio n.º 2/VMS/2019)
Sociedade Artística Reguenguense - Seção Motorismo: Teste Day
(Pedido de Apoio n.º 3/VMS/2019)
Atlético Sport Clube: Aquisição de equipamentos – 1.ªs inscrições
(Pedido de Apoio n.º 4/VMS/2019)
Atlético Sport Clube: Aquisição de equipamento informático (Pedido
de Apoio n.º 5/VMS/2019)
Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense: cedência de
Auditório Municipal (Pedido de Apoio n.º 4/VJN/2019)
Despacho de aprovação da alteração n.º 1 ao Plano Plurianual de
Investimentos e da alteração n.º 1 ao Orçamento do Município de
Reguengos de Monsaraz relativo ao corrente ano económico –
financeiro de 2019 (Despacho n.º 1/GP/CPA/2019)
Revogação do direito de superfície constituído a favor da
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos de Perolivas
sobre o terreno para construção, sito à Rua dos Lavadouros, em
Perolivas (Proposta n.º 9/GP/2019)
Revogação do protocolo de colaboração celebrado entre o
Município de Reguengos de Monsaraz e a Associação de
Reformados, Pensionistas e Idosos de Perolivas, em 9 de julho de
2019 e aprovação de nova minuta de protocolo de colaboração
(Proposta n.º 10/GP/2019)
Ratificação da parceria com o Centro de História da Arte e
Investigação, da Universidade de Évora, no âmbito do projeto
“OtcPAA – Oficina de Transferência de Conhecimento do
Património de Arquitetura do Alentejo” (Proposta n.º 11/GP/2019)
Adesão do Município de Reguengos de Monsaraz à Câmara de
Comércio e Indústria Luso – Chinesa (Proposta n.º 12/GP/2019)
Minuta do protocolo de colaboração entre o Município de
Reguengos de Monsaraz e a Câmara de Comércio e Indústria Luso
– Chinesa (Proposta n.º 13/GP/2019)
Concurso público da empreitada de “Regeneração Urbana do Largo
da República e Envolventes, em Reguengos de Monsaraz”:
Relatório final – adjudicação e minuta de contrato (Proposta n.º
14/GP/2019)
Abertura de conta bancária (Proposta n.º 15/GP/2019)
Atribuição do Cartão Social do Munícipe (Proposta n.º 11/VP/2019)
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe
(Proposta n.º 12/VP/2019)
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe
(Proposta n.º 13/VP/2019)
Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe
(Proposta n.º 14/VP/2019)
Fatores de ponderação específicos – critérios de apoio ao
associativismo social – Ano 2019 (Proposta n.º 15/VP/2019)

Deliberação
Com conhecimento
Com conhecimento
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade

Aprovado/Ratificado por
unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Deliberações

II
Assunto
Candidatura - Aviso POSEUR 12-2018-18 - Investimentos nos
Sistemas em Baixa com vista ao Controlo e Redução de Perdas nos
Sistemas de Distribuição e Adução de Água (Proposta n.º
3/VMS/2019)
Administração Urbanística:
- Henrique José Vieira Ferra (Processo Administrativo n.º 91/2018)
- Genoveva Gertrudes Moreira Gomes Saraiva (Processo
Administrativo n.º 92/2018)
- José António Rocha Cabrita (Processo Administrativo n.º
72/2018)
Comunicação Prévia:
- José dos Santos Lopes – Cabeça de Casal da Herança de.
(Processo Administrativo n.º 4/2019)

Deliberação
Aprovado por unanimidade

Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade
Aprovado por unanimidade

Com conhecimento
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Objetivo 1
Políticas Sociais
de Proximidade
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SOLIDARIEDADE
Medidas de Apoio Social
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Município de Reguengos de Monsaraz
aderiu ao Grupo de Intervenção Regional
no Álcool
Sensibilização da comunidade para os problemas do consumo abusivo
do álcool
O Município de Reguengos de Monsaraz aderiu ao G.I.R.A. – Grupo de Intervenção
Regional no Álcool para sensibilizar a comunidade para os problemas relacionados com o
consumo abusivo do álcool, no âmbito de uma estratégia integrada de promoção da saúde
e de criação de hábitos de vida saudáveis. O G.I.R.A. é uma plataforma regional de
entidades públicas e privadas criada pelo Centro de Respostas Integradas do Alentejo
Central da Administração Regional de Saúde do Alentejo.
Desta forma, pretende-se envolver os vários agentes públicos e privados com intervenção
direta ou indireta no setor do álcool, nomeadamente ao nível da fiscalização, produção,
comercialização, prevenção, tratamento, educação social e da saúde. A decisão de adesão
da autarquia ao G.I.R.A. foi tomada por unanimidade na reunião de câmara realizada no dia
23 de janeiro.
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Objetivo 2
Qualidade de Vida e
Ambiente
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ANOSSACULTURA
Desenvolvimento da
identidade cultural
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Reguengos de Monsaraz celebrou 14.º
aniversário da elevação a cidade
Queijaria Sapata, Ilídio Tavares, Manuel Sérgio, Luís Filipe Marcão e
Maria Antónia Conde receberam medalhas do município
O 14.º aniversário da elevação de Reguengos de Monsaraz à categoria administrativa de
cidade foi assinalado no dia 8 de dezembro com um concerto do grupo SARJA no Auditório
Municipal. Esta banda é composta por Sérgio Galante (guitarra), Artur Ferreira (bateria),
Ricardo Pires (percussão), Jorge Pires (baixo), Tozé Xavier (voz e piano) e Gustavo Veladas
(voz e piano) e estão a gravar o primeiro trabalho discográfico, que se vai chamar
“Carruagens”.
Nessa noite, a autarquia atribuiu medalhas a personalidades, instituições e empresas que
se distinguiram pelos seus méritos e feitos nos mais variados domínios de atuação,
contribuindo para o engrandecimento e o prestígio do município. As distinções foram
propostas pelo Executivo Municipal e aprovadas pela Assembleia Municipal.
A Medalha de Mérito Científico, que é concedida a pessoas singulares ou coletivas,
nacionais ou estrangeiras, que contribuam de forma decisiva para a inovação, formação e
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desenvolvimento tecnológico ou científico do concelho foi entregue à historiadora Maria
Antónia Conde. Professora auxiliar da Universidade de Évora, diretora do Departamento
de História, membro do Centro de Investigação de História, Culturas e Sociedade e do
Laboratório Hércules – Herança Cultural, Estudos e Salvaguarda, todos da mesma
instituição de ensino, Maria Antónia Conde é autora de seis livros e de 37 artigos
publicados em revistas especializadas, entre os quais “Arte Sacra no concelho de
Reguengos de Monsaraz”.
A Medalha de Mérito Cultural, que é atribuída a quem se destacou na literatura, nas artes
plásticas, no teatro, na música, no cinema, ou que, de qualquer forma tenha promovido a
cultura, a história e o património local, premiou o pintor Ilídio Tavares Santos, o poeta e
declamador Manuel Valadas Sérgio e o escritor Luís Filipe Marcão.
A Medalha de Mérito Empreendedor é concedida pelo desempenho de atividade nas áreas
da gestão, do comércio, da agricultura, da industria e dos serviços que contribua para a
promoção e desenvolvimento económico e social do concelho. Este galardão foi atribuído
à Queijaria Sapata, uma das maiores empresas na área alimentar em Reguengos de
Monsaraz que tem merecido destaque pelos galardões recebidos pela sua atividade, como
os prémios de Melhor Queijo na categoria de Requeijão de Ovelha nos últimos três anos
no concurso Queijos de Portugal, promovido pela Associação Nacional dos Industriais de
Lacticínios, mas também por se evidenciar pela inovação tecnológica, ao ser a primeira
queijaria a disponibilizar uma aplicação para tablet e smartphone.
Os trabalhadores e colaboradores da autarquia que no exercício da sua atividade se
distinguiram pelo exemplar comportamento, pela competência profissional e pela
dedicação à causa pública receberam a Medalha de Bons Serviços e Dedicação ao
Município de Reguengos de Monsaraz. Assim, este ano, seis funcionários da autarquia com
35 anos de tempo de serviço foram agraciados com a Medalha de Ouro.
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Concerto da Orquestra de Câmara do
Alentejo com obras ligadas à história do
concelho
“Entre Monsaraz e os Perdigões”
“Entre Monsaraz e os Perdigões” foi o tema do concerto de ano novo da Orquestra de
Câmara do Alentejo que decorreu no dia 12 de janeiro no Auditório Municipal de
Reguengos de Monsaraz. Neste concerto organizado pelo Município de Reguengos de
Monsaraz, a orquestra interpretou composições com ligação ao território do concelho.
Nessa rota entre Monsaraz e o Monte dos Perdigões, foi escolhida para abrir o concerto
uma obra de Luís de Freitas Branco, nomeadamente “A morte de Manfred”. O autor viveu
no Monte dos Perdigões, que foi propriedade da sua família durante séculos, local onde
compôs algumas obras e realizou tertúlias com personalidades como o matemático Bento
de Jesus Caraça e o compositor Joly Braga Santos.
Seguiu-se “Sharish – concerto para tuba”, uma composição de Alexandre Almeida que foi
interpretada pela primeira vez ao vivo e que teve também em palco o solista Gil Gonçalves.
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Esta obra foi escrita e inspirada em Monsaraz, que durante a ocupação muçulmana se
denominava Sharish.
A fechar, a orquestra tocou “Concerto Op. 17” de Joly Braga Santos, compositor que
permaneceu largas temporadas no Monte dos Perdigões com o seu mestre e mentor, Luís
de Freitas Branco. A Orquestra de Câmara do Alentejo tem direção musical de João Defeza.
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Sérgio Charrinho deu aula de trompete
em S. Pedro do Corval
Iniciativa da Sociedade Filarmónica Corvalense e do Município de
Reguengos de Monsaraz
A Sociedade União e Progresso Aldematense, em S. Pedro do Corval recebeu no dia 2 de
fevereiro uma master class de trompete de Sérgio Charrinho, da Orquestra Metropolitana
de Lisboa. Sérgio Charrinho é natural de Lisboa, estudou no Conservatório Regional de
Portalegre, na Escola Profissional de Artes da Beira Interior e no Conservatório Hector
Berlioz, em Paris. O músico é membro fundador do quinteto de trompetes Almost6, com o
qual editou o disco “Sopros em Laboratório” e organiza o Festival Internacional de
Trompete Almost6.
Sérgio Charrinho foi laureado no concurso Prémio Jovens Músicos na categoria de música
de câmara com o quinteto de metais Harmon Brass, desempenha as funções de primeiro
trompete na Orquestra Metropolitana de Lisboa desde 2003 e é professor na Academia
Nacional Superior de Orquestra. A master class de trompete de Sérgio Charrinho foi uma
iniciativa da Sociedade Filarmónica Corvalense e do Município de Reguengos de Monsaraz.
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Monsaraz recebe Instalação artística
“Tudo começa com um esboço”, de Maria
Beatitude
Ciclo de exposições Monsaraz Museu Aberto
A instalação artística com pintura “Tudo começa com um esboço”, de Maria Beatitude está
patente desde 2 de fevereiro até 24 de março na Igreja de Santiago – Galeria de Arte, em
Monsaraz. A mostra integra o ciclo de exposições Monsaraz Museu Aberto e pode ser
apreciada diariamente entre as 9h30 e as 13h e das 14h às 17h30.
Nesta instalação artística, rolos de papel com laranja fluorescente nas extremidades saem
do altar da igreja e ficam desenrolados no espaço onde estão expostas as pinturas em
técnica mista e acrílico sobre tela. A artista apresenta em Monsaraz os quadros “Corpo”,
“Alma”, “Espirito” e “Abstração” e os dípticos “Cama e Mesa”, “O outro como tu mesmo”,
“Espiritual”, “Real” e “Infinito”.
Maria Beatitude é licenciada em Design e Tecnologias das Artes Gráficas pelo Instituto
Politécnico de Tomar. A sua formação passa pelas artes gráficas, pelo têxtil e pela pintura,
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tendo participado em diversos cursos práticos de pintura, workshops, palestras e aulas com
especialistas para aperfeiçoar as suas técnicas de trabalho.
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EDUCAR E FORMAR
Ações dirigidas às crianças
e jovens
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Natal em Reguengos de Monsaraz recebeu
o musical Pocahontas
Música, insuflável Extreme Fun Run, parque de diversões insuflável,
canhão de neve, fotografias com o Pai Natal e passeios de charrete e
de trenó
O Pai Natal chegou no dia 1 de dezembro a Reguengos de Monsaraz na carrinha Isuzu
patrocinada pela marca Capital dos Vinhos de Portugal e que disputa o Campeonato
Nacional de Todo-o-Terreno conduzida pelos pilotos Rui Sousa e Carlos Silva. No Natal em
Reguengos, o Município de Reguengos de Monsaraz propôs atividades para as crianças nas
tardes dos fins-de-semana até 23 de dezembro, nomeadamente fotografias com o Pai
Natal na sua casa, passeios de charrete e de trenó com duendes e animação de rua com
um insuflável Extreme Fun Run, um parque de diversões insuflável, canhão de neve e
espetáculos musicais. O programa no dia 1 de dezembro integrou também a atuação do
Grupo Sol e Dó pelas ruas da cidade e um concerto no Auditório Municipal com Astrus
Duo, constituído pelo saxofonista Manuel Teles e pelo percussionista Paulo Amendoeira.
No concerto foram interpretadas obras de Astor Piazzolla, David Maslanka, Johann
Sebastian Bach, Lino Guerreiro e Andy Scott. No dia seguinte, para além das atividades
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para as crianças, realizou-se uma Matiné de Dança na Artística, pela Academia de Dança e
Artes Performativas da Sociedade Artística Reguenguense. No dia 8 de dezembro decorreu
o Passeio Solidário de Natal de cicloturismo, organizado pelos Trepadores da Planície, e o
Grupo Sol e Dó atuou no Mercado Municipal. No dia 14 de dezembro, o Pavilhão Multiusos
do Parque de Feiras e Exposições recebeu a iniciativa Seniores a Mexer e no dia seguinte
houve Dança Contemporânea no Mercado Municipal, pela Academia de Dança e Artes
Performativas da Sociedade Artística Reguenguense, enquanto o Grupo Sol e Dó tocou no
centro da cidade. Este grupo voltou a atuar no dia 22 de dezembro, na abertura do ultimo
fim de semana do Natal em Reguengos. Nesse dia, o Auditório Municipal recebeu o musical
Pocahontas, encenado por Paulo Costa e João Didelet e com um elenco constituído por
Joana Alvarenga, Quimbé, João Correia, Leandro Pires, Mário Pais, Fernando Oliveira, João
Villas e Luísa Abreu. O musical conta a história da Pocahontas, uma índia da tribo dos
Powhatans, na Vírgina (Estados Unidos da América). No dia 23 de dezembro decorreu o
Atelier de Bolachas de Natal com Pasta de Açúcar.
O Mercado Municipal recebeu uma exposição de peças produzidas pelo Cantinho do
Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de
Monsaraz, enquanto o Salão Nobre dos Paços do Concelho teve patente a mostra “A
História do Natal”, com trabalhos dos alunos do pré-escolar e das escolas do primeiro ciclo.
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Centenas de alunos, pessoal docente e
não docente votaram novas
denominações de duas escolas
Os nomes mais votados foram os de Manuel Papança e António Gião
Centenas de alunos, pessoal docente e não docente votaram no dia 7 de dezembro as
novas denominações para as escolas básicas n.º 1 e n.º 2 de Reguengos de Monsaraz,
tendo eleito o nome da personalidade do concelho que querem para a sua escola. O
Município de Reguengos de Monsaraz propôs os nomes de Alberto Janes (1909-1971),
António Gião (1906-1969), Joaquim Rojão (1846-1917), José Pires Gonçalves (19081984) e Manuel Augusto Mendes Papança (1818-1886), pretendendo através desta
eleição incentivar a participação informada e ativa das crianças num assunto relevante para
o seu estabelecimento de ensino.
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Os alunos, o pessoal docente e o não docente de todas as escolas do primeiro ciclo do
concelho e da Escola Básica n.º 1 escolheram o nome para este estabelecimento de ensino.
Para a nova denominação da Escola Básica n.º 2 apenas puderam votar os alunos
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matriculados nesta escola, assim como o pessoal docente e o não docente que está a
exercer funções nesse estabelecimento de ensino.
Como o nome mais votado para ambas as escolas foi o de Manuel Papança, as normas do
processo eleitoral definiam que seria atribuído à escola básica n.º 2. O segundo nome mais
votado, também para as duas escolas, foi o de António Gião, tendo por isso sido atribuído
à escola básica n.º 1. Assim, as novas denominações, depois de todo o processo concluído,
vão ser Escola Básica Manuel Augusto Papança e Escola Básica António Gião.
Os resultados da eleição já foram homologados em reunião de câmara e a proposta de
alteração da denominação dos estabelecimentos de ensino foi enviada à Direção Regional
de Educação do Alentejo, acompanhada de um parecer emitido pelo Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz.
Manuel Augusto Mendes Papança foi Administrador do Concelho em 1846 e eleito para a
Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz em 1851, logo após a transferência
definitiva da sede de concelho, que era em Monsaraz. Durante duas décadas (com
interregnos em 1866-1867 e em 1872-1875) na autarquia lançou uma campanha de
beneficiação com calcetamento de ruas e largos e a construção de estradas e caminhos, do
cemitério, do edifício dos Paços do Concelho, das escolas primárias com salas para ambos
os sexos, do hospital e da Santa Casa da misericórdia. Em conjunto com outros indivíduos
comprou terrenos à Casa de Bragança e dividiu-os em courelas, o que deu origem ao
plantio de um milhão de cepas e ao desenvolvimento em larga escala da produção vinícola.
No seu testamento deixou 14 contos para a construção da nova Igreja Matriz de
Reguengos de Monsaraz.
António Gião era engenheiro geofísico, foi professor em universidades na Noruega,
Portugal, Itália e Irlanda, mas também no MIT – Instituto de Tecnologia de Massachusetts,
nos Estados Unidos da América. Publicou mais de uma centena de memórias e artigos em
várias línguas nas revistas científicas mais conceituadas da altura e organizou em 1963 uma
reunião da OTAN - Organização do Tratado do Atlântico Norte sobre cosmologia, em
Lisboa, com a participação de várias figuras mundiais da ciência.
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Sampaio da Nóvoa participou em
seminário sobre educação
Seminário “Um novo olhar sobre a escola – desafios da educação no
século XXI”
“Um novo olhar sobre a escola – desafios na educação no século XXI” foi o tema do
seminário que decorreu no dia 15 de dezembro no Auditório Municipal. Esta iniciativa
organizada pelo Município de Reguengos de Monsaraz no âmbito do projeto “+Sucesso”,
teve como objetivo refletir sobre os desafios que se colocam à escola nas áreas da gestão
de currículos, finalidades da educação e como pode responder às expetativas da sociedade
no sistema educativo.
No seminário debateu-se a forma como pode ser desenvolvido um trabalho colaborativo
entre os diversos agentes educativos, nomeadamente os alunos, as famílias, os professores
e os técnicos. A sessão de abertura teve intervenções do Presidente da Câmara Municipal
de Reguengos de Monsaraz, José Calixto, da Reitora da Universidade de Évora, Ana Costa
Freitas, e do Diretor do Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, António
Ribeiro.
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Os trabalhos iniciaram-se com uma comunicação sobre “As escolas entre as pessoas e as
políticas. A arte de fazer o possível”, por Luís Sebastião, docente do Departamento de
Pedagogia e educação da Universidade de Évora. Sampaio da Nóvoa, Representante
Permanente de Portugal na UNESCO, falou sobre a “Articulação escola/família no
desenvolvimento do processo educativo”.
José Verdasca, Coordenador da Estrutura de Missão do Plano Nacional de Promoção do
Sucesso Escolar, apresentou a comunicação “Na antecâmara de um novo ecossistema
educacional”. Uma equipa de investigadores da Universidade de Évora falou sobre
“Aprender para o bem-estar” e a fechar o seminário foi abordada a temática “Diferentes
atores – novos olhares”, por David Santos, Presidente da Associação de Pais e
Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Reguengos de Monsaraz, Rita
Caeiro e Beatriz Alves, técnicas do projeto “+Sucesso”, e Rui Paixão, Presidente da
Associação de Estudantes da Escola Secundária Conde de Monsaraz.
Na sessão de encerramento houve intervenções de José Calixto, Presidente da Câmara
Municipal de Reguengos de Monsaraz, e José Verdasca, Coordenador da Estrutura de
Missão do Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar.
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48 horas Automóveis Antigos ao Alentejo
teve etapa no concelho de Reguengos de
Monsaraz
90 viaturas antigas passaram por Monsaraz e pelo Centro Oleiro de S.
Pedro do Corval
Reguengos de Monsaraz recebeu no dia 11 de novembro a etapa final da 23ª edição das
48 horas Automóveis Antigos ao Alentejo. Esta prova de regularidade histórica organizada
pelo Clube Português de Automóveis Antigos com o apoio do Município de Reguengos de
Monsaraz está integrada no calendário da Federação de Automobilismo e Karting e teve
90 veículos, destacando-se os mais antigos, nomeadamente um Cadillac e um Ford A
Roadster fabricados em 1931.
O percurso escolhido nesta edição passou pelos concelhos de Reguengos de Monsaraz,
Beja, Moura, Vidigueira, Mértola e Castro Verde. Os participantes podiam optar por um
percurso turístico em que era privilegiada a parte social e um desportivo em que tinham de
executar 12 provas especiais de classificação cumprindo o regulamento da prova, como
por exemplo a rampa de S. Pedro das Cabeças, conhecida como o local onde terá decorrido
a Batalha de Ourique.
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A 23ª edição das 48 horas Automóveis Antigos ao Alentejo teve duas etapas no dia 10 de
novembro. A primeira teve partida de Beja e paragem em Mértola, prosseguindo para a
segunda etapa com passagens por S. Marcos da Ataboeira, S. Pedro das Cabeças, Castro
Verde e Entradas, terminando em Beja. No dia 11 de novembro, os participantes partiram
de Beja para a última etapa, passaram por Moura e chegaram a Monsaraz ao final da manhã.
Seguiu-se uma visita ao Centro Oleiro de S. Pedro do Corval e o almoço final com a entrega
de prémios em Reguengos de Monsaraz.
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Objetivo 3
Desenvolvimento
Económico
Sustentável
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Comemoração do Dia Europeu do
Enoturismo abriu com a exibição do filme
“Setembro a Vida Inteira”
Programa integrou provas de vinho, Cante Alentejano e passeios todo
o terreno e de automóveis antigos
Reguengos de Monsaraz assinalou entre 9 e 11 de novembro o Dia Europeu do
Enoturismo. O programa comemorativo organizado pelo Município de Reguengos de
Monsaraz abriu no dia 9 de novembro, no auditório municipal, com a exibição do filme
“Setembro a Vida Inteira”, da jornalista Ana Sofia Fonseca. Este documentário
cinematográfico retrata o vinho em Portugal, conta a vida de homens, mulheres e crianças
durante as vindimas e viaja pelas vinhas e adegas. “Setembro a Vida Inteira” teve estreia
mundial no “International Wine Film Festival”, que decorreu na Califórnia (Estados Unidos
da América), e a banda sonora é assinada por Jorge Palma, que canta o fado “Oiça lá, ó
Senhor Vinho”, um tema escrito pelo reguenguense Alberto Janes e celebrizado por Amália
Rodrigues.
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No dia 10 de novembro decorreu o Passeio TT Rota do Vinho para motos, 4x4, quads e
buggys, a Adega José de Sousa organizou uma visita gratuita limitada a 40 pessoas e a Casa
do Benfica em Reguengos de Monsaraz promoveu a iniciativa “São Martinho à Benfica”
com prova de vinhos novos.
Em S. Pedro do Corval, na Sociedade União e Progresso Aldematense, realizou-se o evento
“Magusto de São Martinho”, que integrou uma prova de vinhos e petiscos, a atuação do
Grupo Coral da Casa do Povo de Reguengos de Monsaraz e karaoke e animação pelo dj
Karlitox.
No dia 11 de novembro, Dia Europeu do Enoturismo, decorreu uma etapa da 23ª edição
das “48 horas Automóveis Antigos ao Alentejo”, do Clube Português de Automóveis
Antigos, com os participantes a visitarem Monsaraz e o Centro Oleiro de S. Pedro do
Corval. Neste dia, o Hotel São Lourenço do Barrocal promoveu provas de vinho com visitas
à adega.
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Ruas de Monsaraz receberam presépio
com figuras em tamanho real
Programação de Natal em todas as freguesias do concelho
As ruas de Monsaraz receberam entre 1 de dezembro e 6 de janeiro o presépio com figuras
em tamanho real. Este projeto concebido há 19 anos pela escultora Teresa Martins
apresentou 46 figuras em tamanho real e foi uma iniciativa integrada na programação do
Natal das Freguesias. No dia 22 de dezembro realizou-se na vila medieval o tradicional
Cante ao Menino, na Igreja de Nossa Senhora da Lagoa, com as participações do Grupo
Coral da Freguesia de Monsaraz, Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa,
Manuel Sérgio e José Farinha. O Cante de Reis, igualmente com a atuação do Grupo Coral
da Freguesia de Monsaraz, decorreu no dia 5 de janeiro pelas ruas da vila.
Em Reguengos de Monsaraz, o Natal das Freguesias incluiu no dia 8 de dezembro a Festa
de Natal dos Seniores e Reformados da Freguesia. No dia 13 de dezembro houve
espetáculos de marionetas na Escola Básica n.º 2, no Jardim de Infância e Creche e Aparece
de Reguengos de Monsaraz, no Jardim de Infância e Escola Básica n.º 1 de Caridade e no
Jardim de Infância de Perolivas. No dia 19 de dezembro, o espetáculo de marionetas
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realizou-se na Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, no dia seguinte decorreu no
Jardim de Infância e Creche da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz e
no Solar de São Lucas e no dia 21 dezembro na Santa Casa da Misericórdia de Reguengos
de Monsaraz.
Em S. Pedro do Corval, no dia 1 de dezembro foi inaugurado o presépio de rua e a
Exposição de Presépios na Casa do Barro. A Banda da Sociedade Filarmónica Corvalense
atuou no dia 6 de dezembro no Carrapatelo e em Santo António do Baldio. No dia 23 de
dezembro realizou-se a Festa de Natal da Sociedade Filarmónica Corvalense com a
apresentação do maestro Carlos Bia.
O Natal das Freguesias integrou também presépios de rua com as figuras da Sagrada
Família em S. Marcos do Campo, Campinho e Cumeada. A inauguração dos presépios
realizou-se no dia 1 de dezembro com a atuação do Grupo Coral os Bel’Aurora.
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Reguengos de Monsaraz recebeu sessão
de apresentação de propostas de alunos
de turismo para a marca-destino Dark Sky
Alqueva
Projeto “Tourism Innovation Journeys”
O Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz recebeu no dia 15 de janeiro a segunda
edição do “Tourism Innovation Journeys”, um projeto que está a ser desenvolvido pelo
Instituto Superior de Novas Profissões e pela Universidade Lusófona de Humanidade e
Tecnologias. A temática deste ano tem como objetivo a valorização do turismo patrimonial
no Alentejo e os recursos turísticos da região que lhe são complementares, pelo que vários
grupos de trabalho de estudantes de turismo de ambas as instituições têm estado a delinear
propostas e a desenvolver cinco marcas-destino, entre as quais a Reserva Dark Sky
Alqueva.
O Município de Reguengos de Monsaraz apoia esta iniciativa pois a Reserva Dark Sky
Alqueva tem sede no concelho e é um fator importante para o desenvolvimento turístico
da região.
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A segunda edição do “Tourism Innovation Journeys” vai terminar em março num evento a

realizar em Lisboa no qual serão apresentados e premiados os projetos vencedores.
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Reguengos de Monsaraz promoveu em
Madrid o astroturismo, o vinho e as
atividades no Lago Alqueva
Feira Internacional de Turismo de Madrid
Reguengos de Monsaraz esteve representado nos dias 26 e 27 de janeiro na 39ª edição
da Fitur – Feira Internacional de Turismo de Madrid. Para acompanhar a promoção
institucional de Reguengos de Monsaraz, a autarquia levou a CARMIM, os operadores de
passeios de barco e de desportos náuticos Alqueva Cruzeiros e Sem-fim, o Observatório
do Lago Alqueva e a Reserva Dark Sky Alqueva.
Desta forma, o município ajudou a promover os vinhos produzidos no concelho, as
atividades que podem ser feitas pelos turistas no Lago Alqueva e o astroturismo. A câmara
municipal levou também os técnicos de turismo para este certame internacional para
estabelecerem contactos com operadores turísticos e agências de viagens.
A Fitur teve 886 expositores e a participação de 10.487 empresas de 165 países e regiões.
A edição deste ano teve mais de 100 mil visitantes.
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DINAMIZAR
Dinamização da Atividade
Económica
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Alentejo procura investimento
estrangeiro na China e em Hong Kong
José Calixto liderou delegação a Xangai, Ningbo e Hong Kong
Uma missão de captação de investimento estrangeiro para o Alentejo liderada por José
Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, esteve na China e na
sua região administrativa especial de Hong Kong entre os dias 5 e 9 de novembro no âmbito
do projeto Alentejo Global Invest, promovido pela ADRAL – Agência de Desenvolvimento
do Alentejo. Esta missão decorreu nas cidades de Xangai, Ningbo e Hong Kong e visou a
obtenção de investimentos estruturantes para a competitividade da região nos setores da
mobilidade, logística e portos, agrícola e agroalimentar e tecnologias da informação.
Para além de José Calixto, integraram esta comitiva os presidentes das câmaras Municipais
de Alcácer do Sal, Sines, Odemira, Santiago do Cacém e Grândola, da Comunidade
Intermunicipal do Alentejo Litoral, da Comunidade Portuária de Sines e da Administração
dos Portos de Sines e do Algarve, assim como por responsáveis da Universidade de Évora,
da ADRAL, do AICEP Global Parques, da autarquia de Vendas Novas e da Caixa de Crédito
Agrícola.
No dia 5 de novembro, a delegação efetuou reuniões com a China Tianying, a Federação
do Comércio e da Indústria de Xangai e a Câmara de Comércio Silk Road, visitou a feira
China International Import Expo e teve um encontro de trabalho com o Ministro da
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Agricultura, Capoulas Santos, no Consulado Geral de Portugal em Xangai. No dia seguinte,
a comitiva teve reuniões com a Câmara de Comércio de Ningbo, com a Ningbo Hangzhou
Bay New Zone e com o Presidente da Câmara Municipal de Ningbo, Qiu Dongyao.
O dia 7 de novembro foi preenchido com reuniões na Zona de Comércio Livre de Ningbo
e no Porto de Ningbo, o maior do mundo em tonelagem de carga movimentada
anualmente, de forma a estreitar relações comerciais com o Porto de Sines. O último dia
em Ningbo incluiu a apresentação do Alentejo à administração do Centro Nacional de Alta
Tecnologia Industrial.
No dia 9 de novembro, a missão de captação de investimento estrangeiro para o Alentejo
esteve em Hong Kong, onde reuniu com a empresa China Harbour Engineering Company,
a NWS Holdings e a Orient Overseas international Limited, tendo também realizado uma
sessão de networking com empresas locais na sede da InvestHK.
O Alentejo Global Invest é promovido pela ADRAL, PACT - Parque do Alentejo de Ciência
e Tecnologia e ERTA - Entidade Regional de Turismo do Alentejo com uma alargada
parceria regional (aicep Global Parques, comunidades intermunicipais do Alto Alentejo,
Alentejo Central, Baixo Alentejo e Alentejo Litoral, CCDR-A - Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo e EDIA - Empresa de Desenvolvimento e
Infraestruturas do Alqueva), visando a articulação regional para a promoção e atração de
investimento externo no Alentejo em setores prioritários e infraestruturas de grande porte
da região, capazes de alavancar um novo paradigma de desenvolvimento económico e
social do território.
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José Calixto entronizado Confrade Irmão
da Confraria dos Enófilos do Alentejo
Confraria tem como objetivo a defesa, prestígio, valorização e
promoção dos vinhos da região
José Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, foi entronizado
no dia 17 de novembro como Confrade Irmão da Confraria dos Enófilos do Alentejo. Na
cerimónia que decorreu num hotel em Évora, José Calixto teve como padrinhos Cândida
Vacas de Carvalho, Filipe Perdiz, Tiago Caravana e Leonardo Maia.
A Confraria dos Enófilos do Alentejo foi constituída em 1991 e tem como objetivo a defesa,
o prestígio, a valorização e a promoção dos vinhos do Alentejo. A sua ação consiste
principalmente na divulgação da vinha e do vinho da região, abrangendo as suas vertentes
históricas e culturais, mas também as económicas e sociais.
A confraria tem cerca de 250 confrades nas diferentes categorias, nomeadamente
Confrade de Honra, Confrade de Mérito, Confrade Fundador e Confrade Irmão. Durante
o ano organiza cursos de provas de vinho, visitas a regiões vitivinícolas nacionais e
estrangeiras, concursos de vinhos e encontros temáticos sobre a problemática da vinha e
do vinho.
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José Calixto entronizado Confrade da
Confraria Gastronómica do Alentejo
Autarca teve como padrinhos Bengalinha Pinto e Jesuína Rosalino
José Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, foi entronizado
no dia 24 de novembro como Confrade da Confraria Gastronómica do Alentejo. Na
cerimónia que decorreu no Convento do Espinheiro, em Évora, José Calixto teve como
padrinhos Bengalinha Pinto e Jesuína Rosalino.
A Confraria Gastronómica do Alentejo tem como objetivo a investigação e divulgação do
património gastronómico da região, propondo-se defender e promover a sua autenticidade.
A investigação deste património abrange o receituário, arte e técnica da cozinha tradicional,
produtos utilizados, pesquisa das antigas casas de comida, cozinheiras e cozinheiros
famosos, evolução dos pratos, mas também fazer a reconstituição histórica da cozinha.
A confraria tem ainda como missão retificar e atualizar a Carta Gastronómica do Alentejo,
colaborar na publicação e atualização periódica de um roteiro da gastronomia alentejana,
promover e apoiar medidas para a preservação e recuperação da fauna e da flora
autóctones, nomeadamente das espécies piscícolas e cinegéticas, das ervas aromáticas e
condimentos, assim como de todos os produtos tradicionais, com especial incidência no
presunto e enchidos do porco alentejano. Esta associação realiza também mostras,
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encontros e concursos de gastronomia regional, fomenta a divulgação da gastronomia nas
escolas e realiza ações de formação nas áreas do turismo e da hotelaria.
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Natal no Comércio Local pretendeu
dinamizar a atividade económica do
concelho
Iniciativa teve cerca de uma centena de participantes
O Município de Reguengos de Monsaraz promoveu o Natal no Comércio Local entre os
dias 1 e 31 de dezembro, uma iniciativa de dinamização e apoio à atividade económica
local. A autarquia pretendeu assim incentivar as compras no comércio tradicional local, mas
também nas unidades de alojamento, restauração e bebidas do concelho, tendo contado
com cerca de uma centena de participantes.
Quem efetuou compras entre 7,5 euros e 24,99 euros nas bancas do Mercado Municipal
de Reguengos de Monsaraz e entre 10 euros e 24,99 euros nos estabelecimentos
aderentes do concelho recebeu um vale de oferta de um copo de vinho. Quem gastou 25
euros ou um valor superior teve direito a uma garrafa de vinho.
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Reguengos de Monsaraz recebeu
delegação política e de empresários da
província de Hunan, na China
Capoulas Santos assinalou início da exportação de carne de porco para
a China no matadouro da Maporal
O Município de Reguengos de Monsaraz recebeu no dia 18 de janeiro uma delegação da
província de Hunan, na República Popular da China, constituída por responsáveis políticos
e empresários. Esta visita aconteceu na sequência da deslocação promovida pela ADRAL
– Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo à China e pelo início do negócio de
exportação de carne de porco pela empresa AGP Meat para a província de Hunan, num
total de 300 milhões de euros em vendas. A saída do primeiro contentor de carne de porco
para a China foi assinalada no dia 30 de janeiro na unidade da Maporal – Matadouro de
Porco de Raça Alentejana, em Reguengos de Monsaraz, pelo Ministro da Agricultura,
Florestas e Desenvolvimento Rural, Capoulas Santos. Este matadouro, que é o único no
país autorizado a abater porco preto ibérico, vai receber um investimento para ampliação
do espaço no valor de 10 milhões de euros e criar 150 novos postos de trabalho.
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A comitiva foi liderada por Xu Xiangping, Diretor Geral do Departamento do Comércio do
Governo da Província de Hunan, que esteve acompanhado por responsáveis políticos da
região nas áreas do desenvolvimento, da promoção do comércio internacional e do
investimento estrangeiro. A delegação integrou também, entre outros, responsáveis do
Banco Industrial e Comercial da China, do mercado Hunan Gaoqiao Market, que
comercializa 1,7 milhões de produtos diferentes numa área de quase 700 mil metros
quadrados, da Zhuhai Powerbridge Technologies, que fornece aplicações e soluções
tecnológicas para facilitar o comércio global a empresas e governos, da Friendship
International Engineering Consulting, que trabalha na indústria dos serviços de engenharia,
da fábrica de ferramentas Changde Sunyi Import and Export Trading, e da Huayou, que é
a maior produtora de químicos de cobalto da China.
José Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, recebeu a
delegação da província de Hunan no Salão Nobre dos Paços do Concelho, numa sessão
onde estiveram também responsáveis da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa e
da empresa Maporal. Nesta sessão, o autarca explicou e mostrou através de vídeos as
potencialidades económicas e turísticas do concelho, enquanto a ADRAL apresentou a
região. A delegação visitou depois a vila de Monsaraz e a CARMIM, onde adquiriu centenas
de caixas de vinhos para analisar a recetividade dos consumidores e posteriormente
consolidar uma parceria de exportação de vinhos para esta província chinesa com 73
milhões de habitantes.
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“25 anos da Festa Ibérica da Olaria e do
Barro” em exposição na Fundação Inatel,
em Évora
Junta de Freguesia de Corval e as autarquias de Reguengos de
Monsaraz e de Salvatierra de los Barros organizam a mostra
As câmaras municipais de Reguengos de Monsaraz e de Salvatierra de los Barros e a Junta
de Freguesia de Corval estão a promover entre 1 e 22 de fevereiro a exposição “25 anos
da Festa ibérica da Olaria e do Barro”. Esta mostra pode ser visitada de segunda a sextafeira entre as 9h e as 17h30 na Fundação Inatel, em Évora,
A Festa ibérica da Olaria e do Barro une há 25 anos os dois maiores centros oleiros da
Península Ibérica, nomeadamente o de S. Pedro do Corval, no concelho de Reguengos de
Monsaraz, e o Salvatierra de los Barros, na província de Badajoz (Espanha), realizando-se
em anos alternados em cada localidade. A edição comemorativa desta data vai decorrer de
23 a 26 de maio em S. Pedro do Corval e o programa integra um encontro de oleiros e
ceramistas, exposições, oleiros e ceramistas a trabalharem ao vivo, um festival de música
ibérica, o circuito das olarias e as jornadas ibéricas de olaria e cerâmica.
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O espaço da exposição tem painéis sobre os 25 anos da Festa Ibérica da Olaria e do Barro,
com a história de S. Pedro do Corval e da Casa do Barro, assim como de Salvatierra de los
Barros e do Museu de Alfareria. Estão também expostos os cartazes das edições do evento
e há uma mostra de peças dos dois centros oleiros e uma área onde são exibidos vídeos
promocionais dos trabalhos dos oleiros das duas localidades.
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Reguengos de Monsaraz vai organizar
semanas gastronómicas do porco, do
borrego, dos “Sabores do Lago” e da caça
Iniciativa decorre nos restaurantes do concelho
O Município de Reguengos de Monsaraz vai organizar a iniciativa Reguengos à Mesa com
a realização de quatro semanas gastronómicas. A primeira semana gastronómica vai ser
dedicada ao porco e decorre de 22 a 31 de março nos restaurantes do concelho que
aderirem à iniciativa. As inscrições foram efetuadas nos serviços de cultura da autarquia
até ao dia 15 de fevereiro e cada restaurante participante terá um prato confecionado
tendo como base a carne de porco.
A semana gastronómica do borrego realiza-se de 5 a 14 de abril e as inscrições decorrem
até ao dia 15 de março. A semana gastronómica “Sabores do Lago” vai acontecer de 4 a 13
de outubro e visa divulgar os pratos que são confecionados com os peixes que existem no
Grande Lago Alqueva.
A semana gastronómica da caça vai ser organizada de 1 a 9 de novembro e terá como base
os pratos cozinhados com as espécies cinegéticas da região. O Município de Reguengos de
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Monsaraz pretende desta forma promover a gastronomia do concelho e envolver os
restaurantes para participarem com a elaboração de pratos de porco, de borrego, de caça
e de peixe do rio.

Objetivos e Programa Fundamentais da Gestão Municipal

III

95

Gabinete da Presidência
Informação do Presidente da Câmara Municipal

Objetivo 5
Modernização
Municipal
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EFICIÊNCIA - Rigor na
Gestão dos Recursos
Municipais

97

Gabinete da Presidência
Informação do Presidente da Câmara Municipal

Orçamento da Câmara Municipal de
Reguengos de Monsaraz é de 16,8 milhões
de euros
Autarquia fechou pela primeira vez um exercício económico sem
pagamentos em atraso
O orçamento da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz para este ano é de 16,8
milhões de euros, uma redução de 30 por cento comparativamente com o do ano passado,
cumprindo assim o Plano de Saneamento Financeiro iniciado em 2017. O orçamento prevê
apenas as despesas a suportar em 2019, uma vez que a autarquia pagou toda a faturação
existente e fechou o ano sem pagamentos em atraso, o que aconteceu pela primeira vez
num exercício económico.
O município efetuou no ano passado uma amortização antecipada dos empréstimos PREDE
(Programa de Regularização Extraordinária das Dívidas do Estado) e PAEL (Programa de
Apoio à Economia Local) com o objetivo de reduzir ao máximo a dívida. O orçamento
municipal e o Plano Plurianual de Investimentos para o quadriénio 2019-2022 foram
aprovados por unanimidade na câmara municipal e por maioria na assembleia municipal,
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com 14 votos a favor dos eleitos do Partido Socialista e do Partido Social Democrata e dois
votos de abstenção dos membros da Coligação Democrática Unitária.
Durante este ano, a autarquia vai continuar a efetuar as obras definidas no Plano
Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de Reguengos de Monsaraz, que
contempla investimentos superiores a 3 milhões de euros apoiados a 85 por cento pelo
Portugal 2020. Assim, estão a ser efetuadas obras nas áreas da regeneração e
modernização dos espaços públicos, na mobilidade urbana e para ajudar as comunidades
desfavorecidas. Destaca-se a modernização da Praça da Liberdade, a construção de uma
via pedonal e ciclável que vai atravessar a cidade, a regeneração de várias ruas e espaços
públicos do concelho, o projeto “Recuperação dos Baluartes Fortificados em Monsaraz” e
a continuação da implementação da marca “Reguengos de Monsaraz Capital dos Vinhos de
Portugal”.
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Autarquia assinou Acordo Coletivo de
Empregador Público com o STAL
Funcionários da autarquia vão ter tolerância de ponto no dia do
aniversário e podem usufruir de mais três dias de férias
O Município de Reguengos de Monsaraz assinou no dia 19 de dezembro o Acordo Coletivo
de Empregador Público com o STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da
Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins, documento
que atribui um conjunto de regalias adicionais aos trabalhadores da autarquia. O resultado
da negociação entre a autarquia e o sindicato estabeleceu alterações para os trabalhadores
municipais, como o acréscimo ao período normal de férias anual (22 dias úteis) de mais três
dias de férias se o funcionário tiver avaliação de desempenho adequado ou superior no
biénio anterior. Desta forma, o trabalhador recupera os 25 dias úteis de férias que estavam
consagrados na anterior legislação.
O novo acordo definiu também a concessão de tolerância de ponto ao trabalhador no dia
do seu aniversário e o alargamento do trabalho suplementar por funcionário em mais 50
horas para as 200 horas anuais. É ainda concedida a dispensa no dia de funeral de familiar
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do trabalhador da linha colateral em terceiro grau (tio/sobrinho) sem perda de
remuneração, direito que tinha sido perdido com a alteração da lei em 2014.
No Acordo Coletivo de Empregador Público assinado com o STAL foram igualmente
consagrados um conjunto de disposições no âmbito da segurança, higiene e saúde no
trabalho, com vista à prevenção de riscos profissionais e à promoção e proteção da saúde
dos trabalhadores.
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JUA | Gabinete Jurídico e de Auditoria
Reclamações, recursos hierárquicos e processos judiciais
pendentes, com indicação da respetiva fase e estado
PROCESSOS PENDENTES NOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS em que o
Município é Réu, ou Recorrido, ou Executado:
TOTAL: 6 (seis)
1. Processo n.º 221/08.8BEBJA, a correr trâmites no Tribunal Administrativo e Fiscal
de Beja – 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

Síntese de funcionamento dos serviços

IV
terminando na Albufeira de 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.
6. Processo n.º 713/18.0BEBJA, 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 24 de novembro de 2015, de atribuição
da dominialidade pública ao caminho “Herdade das Vidigueiras”. 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: 2 (dois)

Processos em fase de inquérito
1. NUIPC 139/18.6T9RMZ, a correr trâmites no Juízo de Competência Genérica de
Reguengos de Monsaraz do Tribunal Judicial da Comarca de Évora – crime de falsas
declarações, em que o Município é denunciante.
2. Processo n.º 237/18.6T8RMZ, a correr trâmites no Juízo de Competência Genérica
de Reguengos de Monsaraz do Tribunal Judicial da Comarca de Évora – ação
declarativa de condenação, sob a forma de processo comum, em que a A. pede a
condenação do Município a restituir um prédio que ilicitamente ocupa e ao
pagamento de uma indemnização a título de danos patrimoniais, no valor de €
7.700,00 (à data de 09.11.208) e a título de danos morais, no valor de € 5.000,00
e ainda no pagamento das custas judiciais.
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Processos de contraordenação
N.º Processo

Entidade Autuante

Disposição legal ou regulamentar violada

Assunto

Estado ou Fase

ANO 2015
01/2015

Município

05/2015
Município
10/2015

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

Município

Para elaboração de Relatório Final.

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

Processo concluído: Tribunal informou da extinção da
execução por inexistência de bens penhoráveis ao
executado. Arquivamento em 30/11/2018.
Para elaboração de Relatório Final. O processo encontrase suspenso nos termos do n.º 4, do artigo 7.º, do
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro.

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.

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.

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.

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

Pagamento da coima a decorrer em 24 prestações.

GNR
15/2015

Vandalização de bloqueador colocado no contador da água.

ANO 2016
08/2016
14/2016

GNR
Município

18/2016

GNR

19/2016

Município

24/2016

Município

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua
Permanência e Trânsito em Espaço Público
Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do
Município de Reguengos de Monsaraz

DL n.º 313/2003, de 17 de dezembro, na redação atual
DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º
136/2014, de 9 de setembro – RJUE
Regulamento do Serviço de Saneamento de Águas Residuais e
Pluviais Urbanas do Município de Reguengos de Monsaraz

Cão sem identificação eletrónica (CHIP).

Processo concluído: Tribunal informou da extinção da
execução por inexistência de bens penhoráveis ao
executado. Arquivamento em 04/12/2018.

Operações urbanísticas sem licenciamento.

Pagamento da coima a decorrer em 11 prestações.

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.

Danificação do vidro do contador colocado num ramal de água.

Processo concluído: Tribunal informou da extinção da
execução por inexistência de bens penhoráveis ao
executado. Arquivamento em 11/01/2019.

Operações urbanísticas em desconformidade com o projeto.

Pagamento da coima a decorrer em 24 prestações.

ANO DE 2017
01/2017
Município
03/2017
05/2017
06/2017

Município
GNR
GNR

Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do
Município de Reguengos de Monsaraz
DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º
136/2014, de 9 de setembro – RJUE
DL n.º 313/2003, de 17 de dezembro, na redação atual
Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua
Permanência e Trânsito em Espaço Público

Cães sem identificação eletrónica (CHIP).
Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar
público.

DL n.º 313/2003, de 17 de dezembro, na redação atual
Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua
Permanência e Trânsito em Espaço Público
Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua
Permanência e Trânsito em Espaço Público
Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do
Município de Reguengos de Monsaraz

Cães sem identificação eletrónica (CHIP).
Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar
público.
Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar
público.

08/2017
GNR
09/2017
10/2017
13/2017

GNR
GNR
GNR

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.
Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal
para execução da coima, por falta de pagamento.
Processo concluído: Tribunal informou da extinção da
execução por inexistência de bens penhoráveis ao
executado. Arquivamento em 11/01/2019.
Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal
para execução da coima, por falta de pagamento.
Processo concluído: Pagamento por via judicial.
Arquivamento em 04/02/2019.
Para elaboração de Relatório Final.
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N.º Processo

Entidade Autuante

14/2017

GNR

15/2017

Município

17/2017

GNR

18/2017
GNR
19/2017
22/2017
23/2017

Município
Município
GNR

Disposição legal ou regulamentar violada

Assunto

Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do
Município de Reguengos de Monsaraz
Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água do
Município de Reguengos de Monsaraz
Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua
Permanência e Trânsito em Espaço Público

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

Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua
Permanência e Trânsito em Espaço Público
DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º
136/2014, de 9 de setembro – RJUE
DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º
136/2014, de 9 de setembro – RJUE
Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua
Permanência e Trânsito em Espaço Público

Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar
público.

Ligação direta de mangueira a ramal público de água.
Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar
público.

Operações urbanísticas sem comunicação prévia.
Operações urbanísticas em desconformidade com o projeto.
Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar
público.

Estado ou Fase
Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal
para execução da coima, por falta de pagamento.
Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal
para execução da coima, por falta de pagamento.
Pagamento da coima a decorrer em 10 prestações.
Processo concluído: Tribunal informou da extinção da
execução por inexistência de bens penhoráveis à
executada. Arquivamento em 11/12/2018.
Pagamento da coima a decorrer em 24 prestações.
Processo concluído: Pagamento da coima e custas em
10/12/2018. Arquivamento em 14/12/2018.
Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal
para execução da coima, por falta de pagamento.

ANO DE 2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
08/2018
10/2018
12/2018
13/2018

Município
GNR
GNR
Município
Município
Município
GNR

17/2018
19/2018

Município
GNR
GNR

20/2018

GNR

26/2018
27/2018
29/2018
30/2018
31/2018

Município
Município
GNR
GNR
GNR

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º
136/2014, de 9 de setembro – RJUE
Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua
Permanência e Trânsito em Espaço Público
Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de abril
DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º
136/2014, de 9 de setembro – RJUE
Regulamento Municipal dos Espaços Verdes Urbanos do
Concelho de Reguengos de Monsaraz
Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua
Permanência e Trânsito em Espaço Público
Regulamento Municipal de Uso do Fogo e Limpeza de Terrenos
Privados
Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua
Permanência e Trânsito em Espaço Público
Código de Posturas do Concelho de Reguengos de Monsaraz
Código de Posturas do Concelho de Reguengos de Monsaraz
Código de Posturas do Concelho de Reguengos de Monsaraz
DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º
136/2014, de 9 de setembro – RJUE
DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º
136/2014, de 9 de setembro – RJUE
Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua
Permanência e Trânsito em Espaço Público
Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua
Permanência e Trânsito em Espaço Público
DL n.º 310/2002, de 18/12, na atual redação da Lei n.º
105/2015, de 25/08.

Operações urbanísticas em desconformidade com o projeto.
Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar
público.
Ações de aterro e escavação, com alteração do relevo natural do
terreno.
Não conclusão de operações urbanísticas.
Corte de árvore pertencente ao espaço público.
Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar
público.
Falta de gestão de combustíveis junto de habitações.
Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar
público.
Veículo estacionado sobre espaço ajardinado (canteiro de relva).
Veículo estacionado sobre espaço ajardinado (canteiro de relva).
Veículo estacionado sobre espaço ajardinado (canteiro de relva).
Operações urbanísticas sujeitas a prévio licenciamento sem o
respetivo alvará de licenciamento.
Operações urbanísticas sem comunicação prévia.
Permanência de gado, mais precisamente, ovelhas, em espaço
público.
Deambulação de animais na via pública e demais locais públicos,
sem condutor.
Realização de acampamento ocasional fora dos locais legalmente
consignados à prática do campismo e caravanismo.

Processo concluído: Pagamento da coima e custas em
10/12/2018. Arquivamento em 14/12/2018.
PARA DECISÃO FINAL.
Para elaboração de Relatório Final.
Em fase de instrução.
Processo concluído. Pena de Admoestação. Arquivamento
em 04/12/2018.
Em fase de instrução.
Em fase de instrução.
Para elaboração de Relatório Final.
Em fase de instrução.
Em fase de instrução.
Decisão de condenação em coima. Remetido a Tribunal
para execução da coima, por falta de pagamento.
Processo concluído: Pagamento da coima e custas em
08/01/2019. Arquivamento em 11/01/2019.
Processo concluído: Pagamento da coima e custas em
15/01/2019. Arquivamento em 30/01/2018.
Em fase de instrução.
A aguardar pagamento.
Para elaboração de Relatório Final.
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N.º Processo
32/2018
33/2018
34/2018
35/2018
36/2018
37/2018
38/2018
39/2018
40/2018
41/2018
42/2018
43/2018

Entidade Autuante
GNR
Município
Município
Município
GNR
GNR
GNR
GNR
Município
Município
Município
GNR

Disposição legal ou regulamentar violada
Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua
Permanência e Trânsito em Espaço Público
DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º
136/2014, de 9 de setembro – RJUE
DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º
136/2014, de 9 de setembro – RJUE
DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º
136/2014, de 9 de setembro – RJUE
DL n.º 313/2003, de 17 de dezembro, na redação atual
Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua
Permanência e Trânsito em Espaço Público
Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua
Permanência e Trânsito em Espaço Público
Regulamento Municipal sobre Apascentamento de Animais e sua
Permanência e Trânsito em Espaço Público
DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º
136/2014, de 9 de setembro – RJUE
DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º
136/2014, de 9 de setembro – RJUE
DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º
136/2014, de 9 de setembro – RJUE
DL n.º 48/96, de 15 de maio, na redação do DL n.º 10/2015, de
16 de janeiro

Assunto
Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar
público.
Violação do dever de conservação de edificação.
Violação do dever de conservação de edificação.
Violação do dever de conservação de edificação.
Cães sem identificação eletrónica (CHIP).
Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar
público.
Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar
público.
Apascentamento, permanência e trânsito de animais em lugar
público.
Violação do dever de conservação de edificação.
Violação do dever de conservação de edificação.
Violação do dever de conservação de edificação.
Não afixação de horário de funcionamento de estabelecimento
comercial.

Estado ou Fase
A aguardar pagamento.
Em fase de instrução.
Para elaboração de Relatório Final.
Em fase de instrução.
PARA DECISÃO FINAL.
Para elaboração de Relatório Final.
Para elaboração de Relatório Final.
Processo concluído: Pagamento da coima e custas em
22/01/2019.
Em fase de instrução.
Em fase de instrução.
Em fase de instrução.
Processo concluído: Pagamento voluntário da coima e
custas em 11/01/2019. Arquivamento em 16/01/2019.

ANO DE 2019
01/2019
02/2019

Município
GNR

DL n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação do DL n.º
136/2014, de 9 de setembro – RJUE
DL n.º 313/2003, de 17 de dezembro, na redação atual

Violação do dever de conservação de edificação.
Cães sem identificação eletrónica (CHIP).

Quantidade: 51
Fase do processo
(à data de 07/02/2019)
Processos em fase de instrução
13
Processos para relatório final
9
Processos para decisão final
2
Processos a aguardar pagamento ou com pagamento a prestações
8
Processos em tribunal
9
Processos concluídos
13

Em fase de instrução.
Em fase de instrução.
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GCI | Gabinete de Comunicação e Imagem
O Serviço de Comunicação e Imagem apoia praticamente todas as atividades desenvolvidas
pela Câmara Municipal e pelas associações do concelho.


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).
Está a ser implementada a Diretiva (UE) 2016/2102 do Parlamento Europeu e do Conselho
de 26 de outubro de 2016 relativa à acessibilidade dos sítios web e das aplicações móveis
de organismos do setor público, em todos os conteúdos que são publicados de novo,
incluindo documentos anexos, bem como nas páginas que são editadas.

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 novembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019
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Quantas pessoas nos visitaram?
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Comparação com o período anterior
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Comparação com o período homólogo do ano anterior
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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)
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Redes Sociais (Social)

Qual a origem geográfica dos visitantes?
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Quais foram as áreas mais visitadas

Contactos através do website
N.º de email recebidos através do website
mês
2015
2016
2017
2018
2019

jan
4
11
11
2

fev
12
7
8
7

mar
7
10
12
9

abr
6
3
9
5

mai
5
9
17
16

jun
9
5
11
13

jul
8
12
13
5

ago
6
9
14
6

set
8
13
8
9

out
5
11
5
3

nov
6
5
10
3

dez
10
8
6
1

TOTAL
82
96
124
88
2

N.º de inscrições em newsletter
mês
2015
2016
2017
2018
2019

jan
3
4
8
3

fev
17
5
7
8

mar
23
3
11
7

abr
10
6
7
4

mai
15
11
22
6

jun
1
5
12
11

jul
10
11
14
7

ago
15
13
9
10

set
6
3
11
8

out
3
5
10
3

nov
5
5
7
6

dez
7
6
5
3

TOTAL
112
76
119
81
3

Ações através do site do município
Estas são as principais ações por parte dos utilizadores através do site do município.
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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 do 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.
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Telefonemas a partir do website
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AGL | Administração Geral
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RHU | Recursos Humanos
Este relatório é referente aos meses de novembro de 2018 a janeiro de 2019.

Pessoal ao serviço
Movimentação de Pessoal
Neste período ocorreram 31 (trinta e uma) admissões, uma aposentação de um assistente
operacional, uma cessação de comissão de serviço e uma nova comissão de serviço em
regime de substituição na Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico.

Recrutamento de Pessoal
Ao abrigo da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro foram celebrados 25 (vinte e cinco)
contratos de trabalho por tempo indeterminado para a carreira e categoria de Assistente
Operacional, distribuídos pelas seguintes áreas:


1 (um) Assistente Operacional – Auxiliar de Turismo;



4 (quatro) Assistentes Operacionais – Cantoneiros de Limpeza;



3 (três) Assistentes Operacionais – Monitores de Espaço Internet;



10 (dez) Assistentes Operacionais – Auxiliares de Ação Educativa;



7 (sete) Assistentes Operacionais – Auxiliares de Serviços Gerais

Foram celebrados 6 (seis) contratos de trabalho por tempo indeterminado para a carreira
e categoria de Assistente Operacional resultantes de três procedimentos concursais
comum. 1 (Um) Pedreiro, 1 (um) Auxiliar de Serviços Gerais e 4 (quatro) Cantoneiros de
Limpeza.
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Formação de Pessoal
Nos meses em análise ocorreram 5 (cinco) ações de formação, que contaram com 5 (cinco)
participantes. Caraterizando os participantes quanto à carreira e categoria, 3 (três) estão
integrados na carreira e categoria de Técnico Superior, 1 (um) está integrado na carreira e
categoria de Assistente Técnico e 1 (um) participante é Eleito. O Eleito frequentou uma
formação específica para eleitos.

Higiene, Segurança no Trabalho
Nos meses de novembro de 2018 a janeiro de 2019 decorreram 84 (oitenta e quatro)
exames periódicos e no âmbito da prevenção e controle dos fatores de risco houve 3 (três)
visitas a instalações da Câmara Municipal.
Quanto aos controlos de alcoolémia foram efetuados 60 (sessenta).
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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).

Todos estes itens têm muitas fases de desenvolvimento e tramitam por vários serviços para
recolha de pareceres, para posterior resolução caso a caso.
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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 7 de janeiro de 2018

Relação de faturas e cobranças de águas, saneamento e
resíduos sólidos
outubro (ciclo novembro/dezembro de 2018)
Total de Faturas Processadas
Cobrança pelos leitores cobradores
Cobrança nas Taxas e Licenças
Cobranças no Balcão Único
Cobrança por transferência bancária
Cobrança por multibanco
Cobrança dos débitos (Tesouraria)
Cobrança em execução fiscal (Tesouraria)
TOTAL

Quantidade
6 407
777
764
81
2 402
1 185
907
121
6 237

percentagem
22,23 €
12,1%
11,9%
1,3%
35,2%
18,3%
14,2%
1,9%
97,3%

valor
142 421,64 €
12 410,34 €
14 611,64 €
1 676,22 €
47 804,75 €
36 352,32 €
22 177,32 €
3 274,27 €
138 306,86 €

novembro(ciclo dezemb. 2018/janeiro 2019)
Total de Faturas Processadas
Cobrança
Cobrança nas Taxas e Licenças
Balcão Único
Cobrança por transferência bancária
Cobrança por multibanco
Cobrança dos débitos (Tesouraria)
Cobrança em execução fiscal (Tesouraria)
TOTAL

Quantidade
6 407
689
706
59
2 425
1 213
806
5 898

percentagem
20,71 €
10,8%
11,0%
0,4%
35,4%
18,9%
12,6%
0,0%
92,1%

valor
132 103,94
10 346,13 €
15 210,47 €
1 269,53 €
46 744,06 €
30 015,72 €
17 501,87 €
- €
121 087,78 €

dezembro (ciclo janeiro/fevereiro de 2019)
Total de Faturas Processadas
Cobrança pelos leitores cobradores
Cobrança nas Taxas e Licenças
Balcão Único
Cobrança por transferência bancária
Cobrança por multibanco
Cobrança dos débitos (Tesouraria)
Cobrança em execução fiscal (Tesouraria)
TOTAL

Quantidade
6 405
512
446
19
2 426
971
0
0
4 374

percentagem
20,70 €
8,0%
9,2%
0,3%
36,6%
17,9%
0,0%
0,0%
72,0%

valor
121 278,15
6 583,78 €
7 348,41 €
329,47 €
42 408,98 €
24 098,75 €
- €
- €
80 769,39 €
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Cobranças de outros serviços
novembro e dezembro 2018 e janeiro 2019
Zona da Feira
Mercados Mensais
Feiras anuais
Rendas Recebidas (Habitação Social)
Licenças
Publicidade
Ocupação da via pública
Execuções Fiscais de águas, bancas e lojas
Ofícios enviados
Entrados no Mês
Pagos no Mês

Quantidade
91
75
16
145
102
22

Valor
1 493,11 €
731,50 €
761,61 €
8 326,13 €
3 159,52 €
3 077,92 €
81,60 €

741
741
688

Controlo metrológico
Relação do nº de serviços de controlo metrológico efetuado e respetivas cobranças nos
meses de agosto a outubro de 2018.
novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019
Verificação de Instrumentos de Pesagem classe III e IIII
Verificação de Massas
Verificação de contadores de tempo
Valor cobrado por deslocações (taxa de deslocação)
TOTAIS

quantidade
72
2
1
75

valor
1 128,74 €
2,06 €
9,75 €
801,61 €
1 942,16 €
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BU | Balcão Único
Atendimentos no período de 1 nov. 2018 a 31 de jan. 2019

Indicadores de Atendimento c/Receitas
Serviço
27

N.º guias/
Atendimentos
121
26
6
2
11
8

Tipo de Guia
Registo e Concessão Documentos
Requisições de Viaturas Municipais Passageiros
Licença Especial de Ruído
Licença Espetáculo (recinto)
Balcão do Empreendedor
Ocup. da Via Pública ( DL 48/2011 de 1 de abril)
Carta de Condução

Receita
518,64 €
157,41 €
56,40 €
142,90 €
131,74 €
336,12 €

2ª Via
Substituição
Revalidação

2
1
75

60,00 €
30,00 €
1 770,00 €

2ª Via do Cartão

1

1,25 €

5
33
10
4
4
4
49

307,50 €
935,50 €
318,30 €
533,50 €
58,40 €
17,64 €
657,10 €

5
3
193
121
1
1
1

75,00 €
503,17 €
4 128,62 €
2 064,12 €
21,17 €
228,96 €
46,96 €

687

13 100,40 €

ADSE
Fogueiras e Queimadas
Deslocação de Contador
Certidões
Direito à informação (art. 110º do RJUE)
Elevadores
Ficha Técnica da Habitação
Ocup. da Via Pública ( por mot. de obras)
Planta de Localização
Certificado de Registo UE:

28
51
90

Total

1ª Via
Contentor Fora da Rede de Resíduos
Fatura de Água
FATURAS EDUBOX ( refeições e transportes escolares)
AAAF
Cedência e Utilização Viaturas Municipais de Pass.
Limpeza de Fossas/Desobs.de Coletores
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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 04-11-2018 a 03-02-2019

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
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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).

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
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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
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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 á 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.

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.
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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
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.
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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

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.
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GED | Gestão Documental

Correspondência
Registada

NOV.2018
DEZ.2018
JAN.2019
TOTAL

EntradaN.º
de registo

480
542
442
1464

Saída N.º de
registo

688
741
718
2147

Licença espetáculos e
divertimentos em lugares
públicos ao ar livre;
Lic.Ruido; Licença
atividades
desportivas;Rec.Itinerantes/Improvisados;
Lic. Fogo Artificio.
4
4
1
9

DocumentoArquivados

125
125
125
375
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FIN | Financeira
Relatório Financeiro
Execução Orçamental
Grau de execução: 2018, 4º trimestre
Receita/Despesa
Plano Plurianual de Investimentos

82%/82%
56%

Grau de execução orçamental
90%
80%

75%

70%

69%
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60%
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50%

53%

59%

55% 56%

62%

49%

58% 59%

53% 54%

40%
30%
20%
10%
0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Princípio do equilíbrio orçamental corrente
2018 - 4.º T
De acordo com a Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro (RFALEI)
Receita Corrente Bruta Cobrada
Despesas Correntes Pagas
(1) – (2)

= 11.100.312,87€
= 12.941.025,85€
= - 1.840.712,98€

Amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo (9 meses)
= 1.108.896,55€
(1) – (2) – (3) = - 2.949.609,53€

Durante o 4.º trimestre de 2018 foi utilizado o capital dos empréstimos de saneamento
financeiro 3.114.038,69€ (BPI) e 2.825.000,00€ (CGD). Estes valores foram contabilizados
devidamente em receitas de passivos financeiros e foram aplicados quase na sua maior
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parte em pagamento de despesas correntes, o que justifica em larga medida o resultado
encontrado na fórmula correspondente à diferença entre apenas a receita corrente e a
despesa corrente.
+ 3.114.038,69€ + 2.825.000,00€ - 2.949.609,53€ = 2.989.429,16€

Imobilizado
Imobilizado – outubro e novembro de 2018
Conta
41
42
43
44
45
48
49

Designação
Investimentos Financeiros
Imobilizações Corpóreas
Imobilizações Incorpóreas
Imobilizações em Curso
Bens de Domínio Público
Imobilizado Bruto
Amortizações Acumuladas
Provisões para Investimentos
Financeiros
Imobilizado Líquido

Saldo Inicial
764.781,84
36.269.263,67
419.987,02
1.827.908,31
70.319.236,92
109.601.177,76
43.510.464,52

Acréscimo

66.090.713,24

65.344,14
35.634,40
426.177,29
527.155,83
550.071,51

Diminuição
-

Saldo Final
764.781,84
36.334.607,81
455.621,42
2.254.085,60
70.319.236,92
110.128.333,59
44.060.536,03

- 22.915,68

-

66.067.797,56

Durante os meses de outubro e novembro de 2018 o valor do imobilizado bruto aumentou
aproximadamente 527 mil euros, em resultado do acréscimo das imobilizações corpóreas,
imobilizações incorpóreas e das imobilizações em curso.

O imobilizado corpóreo aumentou 65,3 mil euros, devido a:


- Aquisição de motor elétrico;



- Aquisição de contentores para vários locais do concelho;



- Aquisição equipamento para a Comunicação e Imagem;



- Aquisição de elevador móvel de escadas.

O imobilizado incorpóreo aumentou de 35,6 mil euros, devido a:


- Aquisição de licença de software Microsoft.
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O imobilizado em curso teve um acréscimo de cerca de 426 mil euros, devido a:


- Obras por administração direta, 35,4 mil euros;



- Obras por empreitada:
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o

Requalificação de Baluartes Fortificados em Monsaraz – Projeto Muralhas
de Monsaraz Reabilitação do Barbacã – 152,2 mil euros;

o

Requalificação e Modernização das Vias Pedonais da Cidade de Reguengos
de Monsaraz – 99,6 mil euros;

o

Desporto XXI – Circuito de Manutenção – 69,5 mil euros;

o

Requalificação de Arruamentos na União de Freguesias de Campo e
Campinho – 56,1 mil euros;

o

Regeneração Urbana da Praça da Liberdade 1ª Fase – Centro de
Acolhimento Turístico de Reguengos de Monsaraz – 13,1 mil euros.

As amortizações acumuladas aumentaram cerca de 550 mil euros (275.024,16 euros em
outubro e 275.047,35 euros em novembro).
Com todas as movimentações alistadas acima obteve-se uma diminuição de imobilizado
líquido de 22,9 mil euros, representando uma redução percentual de 0,03 %.

Existências em armazém
Conta
mercadorias

2014

2015

2016

2017

2018 – nov

264.339,72

274.413,74

233.779,08

241.969,32

226.809,40

A receber de terceiros
Conta
empréstimos concedidos
clientes, contribuintes e utentes c/c
cobrança duvidosa
Estado e outros entes públicos
Outros devedores

2014
3.450,00
94.061,20
4.831,74
146.793,74
674.289,26

2015
1.550,20
140.331,07
1.949,24
130.014,89
765.357,67

2016
3.450,00
141.933,68
66.362,76
144.953,80
156.193,45

2017
0,00
152.016,68
3.015,49
152.193,05
456.388,56

2018 – nov
0,00
212.387,32
0,00
160.658,69
619.591,73

total

923.425,94

1.039.203,07

509.740,57

763.613,78

992.637,74

Disponibilidades em caixa
Conta
cheques e numerário
depósitos à ordem

2014
8.849,52
296.463,54

2015
12.202,12
313.866,02

2016
10.062,04
222.600,76

2017
5.418,03
197.921,12

2018 – nov
12.058,91
1.324.401,91

total

305.313,11

326.068,14

232.662,80

203.339,15

1.336.460,82

Síntese de Funcionamento dos Serviços

IV

Dívidas a terceiros
milhões euros
Conta
Dívida de M/L Prazos
Dívida de C/ Prazo
Total da Dívida

2014

2015

9,7
10,4
20,1

2016

7,9
12,6
20,5

2017

6,8
12,8
19,6

2018 – nov
13,2
9,6
22,8

7,5
13,3
20,8

Balanço
Milhões de euros
Conta
Ativo Fixo Líquido (Imobilizado)
Ativo Circulante Líquido
Ativo Líquido Total
Fundos Próprios
Passivo M/L Prazos
Passivo C/ Prazo (exceto Acresc./Diferim.)

2014
59,5
1,9
61,4
27,1
9,7
10,4

2015
71,7
2,2
73,9
38,7
7,9
12,6

2016
68,5
1,3
69,8
36,3
6,8
12,8

2017
67,3
1,4
68,7
34,2
7,5
13,3

2018 – nov
66,1
2,5
68,6
31,6
13,2
9,6

Demonstração de resultados
milhões euros
2014
14
12,3
-1,7

Custos e Perdas
Proveitos e Ganhos
RLE

2015
13,7
12,5
-1,2

2016
14,7
12,3
-2,4

2017
15,2
13,1
-2,1

2018 – nov
13,6
11
-2,6

Contabilidade de custos
Apuramento do custo das obras por administração direta
OAD (milhares de €)

2014
248

2015
255

2016
123

2017
306

2018 – nov.
109

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.
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No quarto trimestre de 2018 o Município teve custos superiores aos proveitos, a despesa
superou a receita num total de 398.215,43€.
Conclusão:
1) Custos – Proveitos = (894.206,11€ - 283.933,68€) = 610.272,43€
2) FSM recebido = 212.057,00€
2) Valor suportado pelo Município = (610.272,43€ - 212.057,00€) = 398.215,43€

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
PMP (dias)
PMP s/ dívida à Águas do Vale do Tejo, SA (dias)

2017

2018 – 3.ºTrim
359
70

351
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.

Em dezembro de 2018, o Município de Reguengos de Monsaraz enviou à DireçãoGeral das Autarquias Locais um ofício onde apresentou este entendimento e solicita
que a dívida objeto de Acordo de Pagamento à Águas do Vale do Tejo, S.A. seja
excluída do cálculo do PMP. Aguarda resposta até ao momento.
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Fundos disponíveis
(valores mensais, em euros)

Transferências ou subsídios com origem no OE
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como
adiantamento
da qual: Receita extraordinária (a abater)
Previsão da receita efetiva própria
Produto de empréstimos contraídos nos termos da lei
Transferências do QREN ainda não efetuadas
Correções por recebimento efetivo
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º
De receitas gerais
De receitas próprias
De empréstimos
De aplicação de saldos de gerência ou de ativos
financeiros
Correções de receitas gerais
Correções de receitas próprias
Correções de empréstimos
Subtotal
Compromissos assumidos
Pagamentos
Compromissos assumidos por pagar
FUNDOS DISPONÍVEIS

DEZEMBRO
(Valores acumulados desde
o início do ano, em euros)
2018
511,17
5 132 670,44
0,00
5 132 670,44
6 589 038,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

JANEIRO
2017

2018

2019
0,00

336 255,84
0,00

157 612,74
0,00
246 934,29
246 880,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
11 722 220,30
21 920 624,29
19 832 013,15

0,00
0,00
0,00
0,00
493 814,30

-6 785 464,77

(continuação)
2017
Transferências ou subsídios com origem no
OE
Receita efetiva própria cobrada ou recebida
como adiantamento
da qual: Receita extraordinária (a abater)
Previsão da receita efetiva própria
Produto de empréstimos contraídos nos
termos da lei
Transferências do QREN ainda não efetuadas
Correções por recebimento efetivo
Outros montantes autorizados nos termos do
artigo 4.º
De receitas gerais
De receitas próprias
De empréstimos
De aplicação de saldos de gerência ou de
ativos financeiros
Correções de receitas gerais
Correções de receitas próprias
Correções de empréstimos
Subtotal
Compromissos assumidos
Pagamentos
Compromissos assumidos por pagar
FUNDOS DISPONÍVEIS

FEVEREIRO
2018

2019

2017

MARÇO
2018

10 945,60
165 259,32
0

174 198,66
0

2019
0,00

366 687,79
0

647 577,63
0

169 728,99

507 132,71

727 301,59
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
907 976,18

0
0
0
0
507 132,71

149

Gabinete da Presidência
Informação do Presidente da Câmara Municipal

(continuação)
2017
Transferências ou subsídios com origem
no OE
Receita efetiva própria cobrada ou
recebida como adiantamento
da qual: Receita extraordinária (a abater)
Previsão da receita efetiva própria
Produto de empréstimos contraídos nos
termos da lei
Transferências do QREN ainda não
efetuadas
Correções por recebimento efetivo
Outros montantes autorizados nos
termos do artigo 4.º
De receitas gerais
De receitas próprias
De empréstimos
De aplicação de saldos de gerência ou de
ativos financeiros
Correções de receitas gerais
Correções de receitas próprias
Correções de empréstimos
Subtotal
Compromissos assumidos
Pagamentos
Compromissos assumidos por pagar
FUNDOS DISPONÍVEIS

ABRIL
2018

2019

2017

MAIO
2018

2019

0,00
257 792,23
0

272 038,76
0

0,00
872 904,78
0

889 788,39
0

264 915,50

881 346,59

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
264 915,50

0
0
0
0
881 346,59

(continuação)
2017
Transferências ou subsídios com origem no OE
Receita efetiva própria cobrada ou recebida como adiantamento
da qual: Receita extraordinária (a abater)
Previsão da receita efetiva própria
Produto de empréstimos contraídos nos termos da lei
Transferências do QREN ainda não efetuadas
Correções por recebimento efetivo
Outros montantes autorizados nos termos do artigo 4.º
De receitas gerais
De receitas próprias
De empréstimos
De aplicação de saldos de gerência ou de activos financeiros
Correções de receitas gerais
Correções de receitas próprias
Correções de empréstimos
Subtotal
Compromissos assumidos
Pagamentos
Compromissos assumidos por pagar
FUNDOS DISPONÍVEIS

325 979,29
0

JUNHO
2018

Total acumulado
2019
0,00

11 456,77

389 528,62
0
357 753,96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
357 753,96

7 560 482,47
7 316 340,28
246 880,01
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15 135 159,53
21 920 624,29
19 832 013,15
2 088 611,14

Terminado o mês de dezembro, os Fundos Disponíveis para janeiro de 2019 são positivos,
no valor de 2.568.548,68€.

Pagamentos em atraso
Anos
Valores

2015
2.583.874,61 €

2016
2.078.670,22 €

2017
27.444,18 €

2018
0,00 €

Os pagamentos em atraso diminuíram em resultado de ficarem excluídos dos mesmos os
documentos em dívida à Águas do Vale do Tejo, S.A. referentes ao abastecimento de água
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e ao tratamento de águas residuais, que se encontram contemplados por um Acordo de
Pagamento, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de
junho.
Conforme previsto no Relatório Financeiro do 3.º trimestre de 2018, a utilização do capital
dos empréstimos de saneamento financeiro no último trimestre de 2018 permitiu fechar o
ano sem qualquer valor em pagamentos em atraso.
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.

DGAL - avaliação da redução dos pagamentos em atraso
Fórmula
-1
-2
-3
(4) = (1)-((2)-(3)) se (1)-((2)(3))>0;0
-5
-6
(7) = (5)-((2)-(6)) se (5)-((2)(6))>0;0
(8) = (7)/(4)-1
(9) = (4)*5%
(10) = (4) - (7)
(11) = se (10)<0;(9);
se(10)>(9);0;(9)-(10)
(12) = (11)

Designação
Pagamentos em atraso setembro 2017
Empréstimo PAEL
Dívidas PAEL pagas até setembro 2017
Pagamentos em atraso setembro 2017, expurgados das dívidas
PAEL
Pagamentos em atraso 2018
Dívidas PAEL pagas 2018
Pagamentos em atraso 2018, expurgados das dívidas PAEL
Redução dos pagamentos em atraso (%)
Redução necessária para cumprimento do artº 93º, nº 1 da LOE
2018
Redução realizada de setembro 2017 a dezembro 2018
Montante de redução em falta para cumprimento do artº 93º, nº 1
da LOE 2018
Sanção a aplicar em cumprimento do artº 93º, nº 3 da LOE 2018

2018
3.034.483,06 €
4.649.882,68 €
4.322.846,67 €
2.707.447,05 €
0,00 €
4.392.383,89 €
0,00 €
-100,00%
270.744,71 €
2.707.447,05 €
-€
-€
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Pagamentos PAEL
Descrição
Entrega da candidatura ao PAEL do Município
de Reguengos de Monsaraz
Assinatura do Contrato de Empréstimo do
PAEL entre o Município de Reguengos de
Monsaraz e a DGTF
Concessão do Visto pelo Tribunal de Contas
Recebimento do valor da primeira tranche
Recebimento do valor da segunda tranche
Valor total recebido
Valor regularizado devido a notas de crédito
que anularam dívida
Valor total contratado
Valor apresentado de pagamentos em atraso

data
4 de outubro de 2012

valor

16 de novembro de 2012
11 de janeiro de 2013
1 de fevereiro de 2013
30 de dezembro de 2013

3.272.889,03 €
1.376.993,65 €
4.649.882,68 €
25.673,06 €
4.675.555,74 €
5.936.437,24 €

Pagamentos efetuados:
Ano
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
TOTAL PAGO
TOTAL DE NOTAS DE CRÉDITO / REGULARIZAÇÕES
VALOR EM DÍVIDA

valor
1.254.701,85 €
3.595.201,92 €
630.235,48 €
30.077,53 €
69.561,90 €
67.217,06 €
5.646.995,74 €
212.908,36 €
76.533,14 €

Os pagamentos PAEL são comunicados à DGAL através do SIIAL.

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.
Ponto de situação em 31.12.2018:
Execução do Plano Financeiro do Empréstimo de Saneamento Financeiro (Banco BPI)
Data
14/12/2017
14/12/2017
04/01/2018
04/04/2018

14/12/2017
03/01/2018
03/04/2018
03/07/2018

Capital utilizado
1.860.961,31
-

Capital amortizado
-

Juros
1.964,35
8.839,57
8.937,78

Prestação (Capital + Juros)
1.964,35
8.839,57
8.937,78
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Data
01/10/2018
04/07/2018

01/10/2018
03/10/2018

Capital utilizado
3.114.038,69
4.975.000,00

Capital amortizado
-

Juros
9.364,70
29.106,40

Prestação (Capital + Juros)
9.364,70
29.106,40

Execução do Plano Financeiro do Empréstimo de Saneamento Financeiro (CGD)
Data
04/07/2018
02/10/2018

01/10/2018
08/10/2018

Capital utilizado

Capital amortizado

2.825.000,00
2.825.000,00

-

Juros
2.825,00
2.825,00

Prestação (Capital + Juros)
2.825,00
2.825,00
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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 291 num valor total de €733.488,06, sendo que o serviço
de Produção e Manutenção foi o serviço que maior número emitiu, e o valor mais
elevado, foi os serviços de Higiene e Ambiente com o valor de €313.442,80.
Este valor deve-se a emissão de um Concurso Público para “Otimização e reforço
da rede de recolha seletiva – aquisição e instalação de ecopontos subterrâneos.
Ainda em relação aos custos totais durante este período, verifica-se ainda que o
Serviço de Educação, foi o segundo serviço em gastos, com €76.706,43, devendose, a várias requisições emitidas para os prestadores de serviços para o Programa
do +Sucesso, para o ano 2019.
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Quantidade de requisições emitidas por Serviço Requisitante entre 01-11-2018 a 31-012019

Tesouraria
Desenvolvimento Económico
Balcão único
Vice-Presidente Drª Élia Quintas
Serviço de Trabalhos Gráficos
Contabilidade e Património
Divisão de Administração Geral
Gabinete Técnico Florestal
Projectos Técnicos
Arquivo Municipal
Veredor Arq. Miguel Singeis
Gestão Documental
Presidência
Urban. Ord. Território e Fiscalização
Administrativa de Obras e Projetos
Taxas e Licenças
Comunicação e Imagem A
Vereação
Divisão de Gestão Financeira e Desenv. Ec
Mercado Municipal
Gabinete Jurídico e de Auditoria
Acção Social
Expediente Urbanistico
Serviço de Veterinária e Saúde
Protecção Civil
Aprovisionamento
Informática
Desporto
Trânsito e Mobilidade
Piscinas Municipais
Comunicação e Imagem B
Requalificação Urbana Espaços Verdes
Biblioteca Municipal
Higiene e Ambiente
Recursos Humanos
Águas e Saneamento Básico
Turismo
Gabinete de Apoio ao Presidente
Educação
Cultura
Produção e Manutenção

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
4
4
4
4
5
6
7
10
11
12
12
14
15
15
15
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Valor das requisições emitidas por Serviço Requisitante entre entre 01-11-2018 e 31-012019

TOTAIS
Tesouraria
Desenvolvimento Económico
Balcão único
Vice-Presidente Drª Élia Quintas
Serviço de Trabalhos Gráficos
Contabilidade e Património
Divisão de Administração Geral
Gabinete Técnico Florestal
Projectos Técnicos
Arquivo Municipal
Gestão Documental
Urban. Ord. Território e Fiscalização
Administrativa de Obras e Projetos
Vereação
Taxas e Licenças
Comunicação e Imagem A
Expediente Urbanistico
Protecção Civil
Recursos Humanos
Mercado Municipal
Gabinete Jurídico e de Auditoria
Biblioteca Municipal
Presidência
Acção Social
Aprovisionamento
Desporto
Requalificação Urbana Espaços Verdes
Veredor Arq. Miguel Singeis
Serviço de Veterinária e Saúde
Comunicação e Imagem B
Trânsito e Mobilidade
Turismo
Informática
Divisão de Gestão Financeira e Desenv. Ec
Piscinas Municipais
Cultura
Gabinete de Apoio ao Presidente
Produção e Manutenção
Águas e Saneamento Básico
Educação
Higiene e Ambiente

733 488,06 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
30,75 €
36,90 €
38,97 €
140,56 €
141,38 €
268,14 €
369,00 €
400,06 €
637,76 €
777,57 €
892,37 €
1 095,18 €
1 178,42 €
1 476,00 €
1 476,16 €
1 743,76 €
2 058,19 €
2 231,31 €
2 952,00 €
5 030,45 €
10 194,66 €
10 524,47 €
10 796,65 €
20 471,73 €
30 602,30 €
38 174,98 €
47 290,60 €
47 716,15 €
50 968,81 €
53 623,55 €
76 706,43 €
313 442,80 €

0,00 €100 000,00
200€ 000,00
300€ 000,00
400€ 000,00
500€ 000,00
600€ 000,00
700€ 000,00
800€ 000,00 €
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IV
Procedimentos de aquisição de bens e serviços
Foram efetuados, entre 01 de novembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019, 7
procedimentos por ajuste direto e 3 procedimentos de Consulta Prévia e 0 de
Concurso Público, de acordo com o Código dos Contratos Públicos, tendo sido
adjudicados 10 no valor total de €56.717,50.
Neste período foi anulado 1 procedimento concursal.
Procedimentos feitos por ajuste direto - quantidades e valores
Mês

Por
adjudicar

anulados

novembro
dezembro
janeiro
total

0
0
1
1

quantidade total
de procedimentos

adjudicados
1
1
1
3

3
0
0
3

4
1
2
7

valor dos
procedimentos
adjudicados
36 942,50 €
0,00 €
0,00 €
36 942,50 €

Procedimentos feitos por concurso publico - quantidades e valores
Mês

Por
adjudicar

anulados

novembro
dezembro
janeiro
total

0
0
0
0

0
0
0

quantidade total
de procedimentos

adjudicados
0
0
0
0

0
0
0
0

valor dos
procedimentos
adjudicados
-

€
€
€
€

Procedimentos feitos por consulta Prévia - quantidades e valores
Mês

anulados

novembro
dezembro
janeiro
total

Por
adjudicar

0
0
0
0

quantidade total
de procedimentos

adjudicados
0
1
1
2

2
0
0
2

2
0
1
3

valor dos
procedimentos
adjudicados
19 775,00 €
0,00 €
0,00 €
19 775,00 €

Armazém
Relação de guias de entrada e de saída de material no Armazém Cartuxa
mês
novembro
dezembro
janeiro
TOTAL

Entrada nº guias
90
68
107
265

Entradas Valores
51 979,56 €
56 974,90 €
58 416,21 €
167 370,67 €

Saída nº guias
83
132
96
311

Saída valor
47 137,10 €
67 914,99 €
51 482,30 €
166 534,39 €
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Relação de guias de entrada e de saída de material no Armazém Economato
mês
novembro
dezembro
janeiro
TOTAL

Entrada nº
guias
13
5
6
24

Entradas Valores
2 641,98 €
874,65 €
1 565,39 €
5 082,02 €

Saída nº
guias
59
41
4
104

Saída valor
7 033,10 €
3 537,55 €
220,62 €
10 791,27 €

Entradas e saídas do armazém cartuxa e economato
Nome do serviço requisitante
Presidência
Vice-Presidência
Vereação
Vice-Presidência Dr.ª Élia Quintas
Vereador Arq. Miguem Singéis
Vereador Jorge Nunes
Protecção Civil
Gabinete Técnico Florestal
Desenvolvimento Económico
Gabinete de Apoio ao Presidente
Gabinete Jurídico e de Auditoria
Serviços Veterinários e Saúde Pública
Piscinas Municipais
Divisão Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico
Balcão Único
Divisão de Administração Geral
Gestão Documental
Recursos Humanos
Taxas e Licenças
Contabilidade e Património
Aprovisionamento
Tesouraria
Informática
Serviço de Trabalhos Gráficos
Expediente Urbanístico
Urban. Ordenamento Território e Fiscalização
Gestão Urbanística
Fiscalização Técnica
Projetos Técnicos
Mercado Municipal
Administrativa de Obras e Projetos
Produção e Manutenção
Requalificação Urbana Espaços Verdes
Higiene e Ambiente
Águas e Saneamento Básico
Trânsito e Mobilidade
Administrativa e Operacional
Cultura
Ação Social
Educação
Desporto
Turismo
Biblioteca Municipal

valor das entradas
de materiais
-€
-€
141,38 €
-€
-€
-€
576,84 €
-€
-€
1 488,66 €
83,70 €
1 020,65 €
19 109,27 €
-€
-€
-€
-€
136,64 €
-€
-€
9 884,72 €
-€
-€
-€
173,74 €
38,97 €
-€
-€
-€
725,50 €
-€
100 578,72 €
452,51 €
3 948,40 €
5 572,96 €
6 190,76 €
-€
6 548,84 €
1 055,25 €
4 988,70 €
1 592,23 €
4 966,51 €
895,85 €

valor das saídas de
materiais
-€
-€
197,04 €
-€
-€
7,57 €
636,01 €
69,45 €
-€
1 953,74 €
316,89 €
1 801,77 €
19 940,78 €
80,33 €
150,23 €
115,88 €
240,66 €
298,99 €
294,02 €
186,22 €
622,57 €
176,13 €
121,58 €
936,20 €
242,61 €
82,08 €
-€
-€
72,12 €
1 663,01 €
104,02 €
71 513,75 €
832,63 €
4 387,93 €
36 750,29 €
845,36 €
1 228,38 €
9 636,23 €
1 242,04 €
7 016,38 €
2 668,83 €
6 461,34 €
1 689,95 €
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IV
Nome do serviço requisitante
Arquivo Municipal
Comunicação e Imagem A
Comunicação e Imagem B
TOTAIS

valor das entradas
de materiais
-€
-€
2 282,44 €
172 453,24 €

valor das saídas de
materiais
190,99 €
18,04 €
2 533,62 €
177 325,66 €
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AOP | Administrativa de Obras e Projetos
Este Relatório pretende evidenciar as principais atividades desenvolvidas no período de 8
de novembro de 2018 a 7 de fevereiro de 2019 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).€ 532.799,29

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
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IV
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).€ 267.232,12

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

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)… € 93.598,27
Candidatura concluída
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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).€ 1.052.723,48

Construção e modernização de centros de recolha oficial de animais
de companhia
Candidatura apresentada …………………………….. 30.04.2018
Valor da candidatura ……………………………………. € 36.602,33
Projeto com parecer positivo.

Requalificação do campo de futebol municipal – construção de relvado
sintético
Candidatura apresentada …………………………….. 30.07.2018
Valor da candidatura …………………………………….€ 238.704,16
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IV
Projeto aprovado. Não financiado.

O Meu Mercado
Candidatura apresentada …………………………….. 28.08.2018
Valor da candidatura ……………………………………. € 61.219,56
Projeto não aprovado.

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:

Gabinete da Presidência
Informação do Presidente da Câmara Municipal

163

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.~
Auto de Suspensão de Trabalhos por 30 dias assinado em 17.12.2018.
Obra em curso com uma taxa de execução de 82,80%.

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 47,86%.

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%.
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IV
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.
Prorrogação graciosa do prazo por 75 dias.
Obra em curso com uma taxa de execução de 24,19%.

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.
Obra em curso com uma taxa de execução de 46,05%.

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.
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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 18,58%.

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.
Auto de suspensão de trabalhos assinado em 14.12.2018 por 30 dias.
Obra em curso com uma taxa de execução de 18,50%.

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.
Auto de suspensão de trabalhos assinado em 12.10.2018 por 90 dias.
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Obra em curso.

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.
Aberto novo procedimento concursal com publicação de Anúncio do Concurso no Diário
da República em 04.12.2018.
O valor de adjudicação é de € 445.826,82, acrescido de IVA à taxa de 6%.
Adjudicada à firma Manuel Pedro de Sousa & Filhos, Lda.
O prazo de execução é de 300 dias.

Beneficiação e reparação das redes elétricas do concelho – EN 256
(saídas para Évora e Mourão)
Enviados convites para Consulta Prévia em 25.10.2018
Abertura de propostas em 07.11.2018.
Por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 12.11.2018 foi extinguir o procedimento
concursal, por não terem sido apresentadas propostas.

Pavimentação e beneficiação de arruamentos e passeios – Outeiro –
1.ª FASE
O valor de adjudicação é de € 38.662,40, acrescido de IVA à taxa de 6%.
Adjudicado à firma Stap – Reparação, Consolidação e Modificação de Estruturas, S.A.
O prazo de execução é de 60 dias.
O contrato escrito da empreitada foi celebrado em 21.11.2018.
O auto de consignação de trabalhos foi assinado em 12.12.2018.
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Comunicado a aprovação do Plano de Segurança e Saúde em 11.01.2019
Obra iniciada em 12.01.2018.

Requalificação de arranjos exteriores do Jardim de Infância de
Caridade
O valor de adjudicação é de € 24.041,72, acrescido de IVA à taxa de 6%.
Adjudicado à firma Daniela Alexandra dos Santos Caldeira, Construções Unipessoal, Lda.
O prazo de execução é de 45 dias.
O contrato escrito da empreitada foi celebrado em 12.12.2018.
O auto de consignação de trabalhos foi assinado em 26.12.2018.
Comunicado a aprovação das Fichas de Segurança em 18.01.2019
Obra iniciada em 19.01.2018.

Sementes para a Integração – Requalificação de 25 fogos de habitação
social sitos no Bairro 25 de Abril em S. Pedro do Corval
O valor de adjudicação é de € 60.070,00, acrescido de IVA à taxa de 6%.
Adjudicado à firma Construções Fernando Manuel Fernandes Lourenço Unipessoal, Lda.
O prazo de execução é de 120 dias.
O contrato escrito da empreitada foi celebrado em 10.01.2019.
O auto de consignação de trabalhos foi assinado em 18.01.2019.
Aguarda aprovação do Plano de Segurança e Saúde.

Aquisição de bens e serviços
Neste capítulo mostra-se o desenvolvimento das aquisições de bens e serviços no
decurso deste período:
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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 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
Fornecimento em curso

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
Visitas guiadas realizadas no concelho
Novembro de 2018 a Janeiro de 2019
Nº
visit
ante
s
8

Duração
da Visita
(dias)

Data

Monsaraz

2

08/nov

Bélgica

Maria de
Jesus

12

Monsaraz

1

11/nov

USA,
Canadá

André
Casinha

20

Monsaraz

1

17/nov

Portugal

Maria de
Jesus

46

1

20/nov

Portugal

1

22/nov

Portugal

9

Casa do
Barro
Casa do
Barro
Monsaraz

1

08/dez

China

1

Monsaraz

1

11/dez

Russia

Associaciación para
Angarianción de Medula
Osea - EXTREMADURA

23

1

15/dez

Espanha

Agrupamento Escuelas de
Higuera de Vargas Olivenza
Município de Albufeira Gabinete da Juventude

90

Monsaraz, S.
Pedro do
Corval,
Esporão e
Natal em
Reguengos
Monsaraz

Maria
Jesus
Maria
Jesus
Maria
Jesus
Maria
Jesus
Maria
Jesus

1

17/dez

Espanha

Maria de
Jesus

20

Monsaraz

1

20/dez

Portugal

André
Casinha

Nome do Grupo
ARPTA / Agentes de
Viagem Bélgica / Turismo
Portugal
VisitPortugal Travel
Marketplace - USA e
Canadá + ARPTA
AEDAR- Associação dos ExDeputados da Assembleia
da República
Agrupamento Vertical
Escolas Rmonsaraz
Agrupamento Vertical
Escolas Rmonsaraz
ARPTA/Tour Operadores
CHINA / TP
ARPTA / Jornalista RUSSIA

46

Local da
Visita

Nacionali
dade

Responsáv
el pela
Visita

de
de
de
de
de

Afluência turística nos monumentos e postos de turismo do
concelho

França

Holanda

Inglaterra

Itália

Japão

Portugal

Outros

3

0

12

64

2

16

2

5

0

4

166

9

283

Janeiro (2019)

0

0

10

42

0

10

0

0

7

0

101

11

181

0

0

7

Espanha

Dezembro (2018)

Novembro (2018)

Brasil

TOTAL

Mês

Bélgica

E.U.A.

Alemanha

Visitas ao Posto de Turismo de Reguengos de Monsaraz

27

0

15

2

2

0

2

83

8

146
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Holanda

Inglaterra

Itália

Japão

Portugal

Outros

8

5

67

804

26

70

11

32

1

14

462

33

1533

10

1

147

294

22

52

10

48

21

38

279

59

981

3

145

Espanha

França

Janeiro (2019)

TOTAL

E.U.A.

Dezembro (2018)

19

Brasil

Novembro (2018)

Bélgica

mês

Alemanha

Visitas ao Posto de Turismo de Monsaraz

301

81

93

13

64

6

28

351

52

1156

Visitas mensais por monumento e posto de Turismo
Novembro
(2018)
P. Turismo
Reguengos
P. Turismo
Monsaraz
Museu José M
Batista
Museu Fresco
Igreja Matriz
Igreja
Misericórdia
Igreja
Santiago
Casa da
Inquisição
Torre
Menagem
Casa
Monsaraz
Casa do Barro
Total

Nacionais
Estrangeiros
Nacionais
Estrangeiros
Nacionais
Estrangeiros
Nacionais
Estrangeiros
Nacionais
Estrangeiros
Nacionais
Estrangeiros
Nacionais
Estrangeiros
Nacionais
Estrangeiros
Nacionais
Estrangeiros
Nacionais
Estrangeiros
Nacionais
Estrangeiros

83
63
351
805
54
6
307
402
2501
2670
428
647
352
520
263
335
283
78
10148

Dezembro
(2018)
166
117
462
1071
149
4
404
416
3603
2994
868
785
888
1109
474
488
215
150
14363

Janeiro
(2019)
101
80
279
702
66
8
277
347
2670
1868
606
487
177
104
293
360
124
65
8614

Total
267
197
741
1773
215
12
681
763
6273
4862
1474
1272
1065
1213
767
848
0
0
0
0
339
215
22977
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Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

156
246
231
148
149
327
154
182
74
716
1 090
1 327
1 084
1 143
210
305
435
655
659
139
374
345
155
800
2 359

272
468
599
214
267
240
290
111
92
1 383
2 055
1 854
1 492
1 599
557
621
576
925
1 111
608
1 227
872
139
802
5 219

426
493
338
281
240
156
122
197
93
2 105
3 220
1 822
2 364
2 022
152
990
544
1 394
1 340
759
2 069
615
1 177
1 296
8 078

255
353
224
219
231
181
249
48
149
192
2 485
3 295
2 157
2 365
1 857
326
701
663
1 194
1 307
670
821
1 062
1 655
1 636
7 297

305
319
356
215
240
1 303
200
59
111
128
1 896
2 770
1 489
1 738
1 618
286
629
551
954
1 072
572
1 053
364
1 115
1 761
5 388

410
357
395
303
279
386
272
41
99
187
1 600
2 015
1 942
1 626
2 151
1 577
447
1 220
872
1 817
1 012
473
414
251
1 484
5 494

519
641
476
408
436
518
274
154
167
133
2 501
5 006
2 820
2 476
2 368
1 535
1 111
2 223
1 351
1 351
979
1 419
810
735
2 588
9 988

427
548
301
374
295
274
205
96
122
107
2 382
3 868
2 437
2 855
2 259
757
860
1 285
1 214
1 243
1 725
347
705
2 069
1 198
5 824

393
346
291
254
277
261
186
79
90
105
2 439
1 774
2 002
2 343
2 082
364
521
1 261
1 211
1 253
660
783
1 153
1 826
1 548
3 733

167
312
162
219
146
240
157
55
55
60
1 265
1 155
915
1 357
1 156
451
382
684
728
709
572
858
665
785
1 075
3 307

365
216
183
205
283
362
166
136
86
153
1 372
1 461
1 268
1 466
1 533
639
511
955
955
820
2 658
1 362
1 481
1 577
1 997
5 224

3
4
3
2
2

2
1
1
1
20
28
20
22
20
7
7
10
12
13
10
11
9
12
16
1
64

944
507
764
984
974
181
562
387
533
594
74
694
457
863
184
579
981
124
457
767
047
278
624
708
572
293
192
791
093
142

Média
Mensal

Março

249
208
208
144
131
181
130
153
164
270
74
550
748
830
1 018
791
981
270
379
370
594
596
624
354
786
807
708
606
1 093
2 231

Total

Fevereiro

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014

Janeiro

Museu José
Posto de Turismo
Mestre Batista
Museu do Fresco
Igreja
Misericórdia
Ig
re
ja
M
at
riz

Monsaraz

Posto de
Turismo

Reguengos

Mês

Comparativo 2014 a 2019

2
2
1
1
1

1
1

1
1
1
5

329
376
314
249
248
181
214
116
128
133
74
048
371
739
849
715
981
594
621
897
004
107
624
892
964
774
016
399
093
345
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040
866
183
462
778
1 065
550
536
265
124
550
588
319

5
7
4
6

446
043
729
518
427
1 004
1 622
1 446
1 400
469
320
628
978
559

547
735
695
967
1 536
840
1 305
2 174
1 663
741
315
1 155
1 276
420

9
8
7
9

112
178
275
112
901
2 067
1 113
1 166
973
621
274
777
1 121
316

6
6
6
7

124
183
278
072
1 530
1 131
1 019
1 214
1 577
282
41
831
593
990
183
469

4
7
8
8

988
867
478
373
380
909
1 583
1 367
1 364
319
1 266
847
1 016
571
348

3
3
4
5

406
841
516
171
365
825
867
1 011
872
333
583
583
598
264
360

6
6
7
6

277
582
070
597
1 660
1 604
902
1 690
1 653
699
869
938
962
749
437

78
76
82
88
4
11
14
14
15
15
4
2

5
4
2
10
3

9
12

4

212
349
770
300
538
840
594
748
617
643
281
917
192
421
0
814
0
322
528
898
243
045
0
560
521
653
982

Média
Mensal

Total

Dezembro

9 405
8 119
10 345
8 917
1 019
1 357
1 320
530
1 105
133
198
184
1 362
3 382
1 262
1 058
959
2 207
505

Novembro

13 257
9 386
10 791
11 626
1 449
2 064
1 781
2 317
1 724
0
523
168
1 820
1 525
4 501
2 625
1 304
1 554
1 586
591

5
5
7
7

Outubro

692
068
523
928
1 594
1 085
1 308
1 426
1 898
666
101
421
462
2 140
2 172
2 898
2 360
3 045
3 023
732
1 936
746
328

Junho

Maio

Abril
8
6
8
8

Setembro

2
4
3
4

Março

Fevereiro

Janeiro
3 035
3 307
3 204
3 836
4 538
517
930
863
726
878
281
389
296
395
543
653
330

Agosto

2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2014
2015
2016

Julho

Casa do
Barro

S.
Pedro
Corval

Casa da
Inquisição

Torre de
Menagem

Casa Monsaraz

Igreja de
Santiago

Mês

IV

6
6
6
7
4

518
362
898
358
538
987
1 216
1 229
1 301
1 304
281
410
244
421
#DIV/0!
271
#DIV/0!
1 774
1 509
2 898
3 414
3 045
#DIV/0!
797
1 043
653
415
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Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

70
175
-

115
290
-

479
573
-

904
637
-

241
447
-

403
469
-

620
649
-

526
408
-

570
645
-

174
361
-

432
365
-

4 717
5 579
189

Média
Mensal

Fevereiro

183
560
189

Total

Janeiro

Mês
2017
2018
2019

393
465
189
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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 novembro e 31 de Janeiro de 2019.

1. novembro de 2018:
1.1_Entradas – 40
1.2_Processos – 17
1.2.1_Obras – 5
1.2.2_Autorização de Utilização/Alteração – 9
1.2.3_Pedido de Informação Prévia – 1
1.2.4_Processos de propriedade horizontal/alteração - 2
1.3_N.º de Guias de Receita emitidas – 27
1.3.1_Concessão de Licença/Autorização de Utilização - €590,00
1.3.2_Licença de Obras - €4 192,98
1.3.3_Caução de Loteamento (operações de loteamento) - €4 041,28
1.3.4_Certidões diversas - €102,90
1.3.5_Outras Taxas - €168,45

2. dezembro de 2018:
2.1_Entradas – 25
2.2_Processos – 16
2.2.1_Obras – 9
2.2.2_Autorização de Utilização/Alteração – 7
2.3_N.º de Guias de Receita emitidas – 17
2.3.1_Licenciamento Indústrias - €66,20
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2.3.2_Concessão de Licença/Autorização de Utilização - €226,20
2.3.3_Licença de Obras - €2 819,40
2.3.3_Outras Taxas - €19,19

3. janeiro de 2019:
3.1_Entradas – 31
3.2_Processos – 10
3.2.1_Obras – 5
3.2.2_ Autorização de Utilização/Alteração – 5
3.3_N.º de Guias de Receita emitidas – 23
3.3.1_Concessão de Licença/Autorização de Utilização - €341,00
3.3.2_Licença de Obras - €2 786,32
3.3.3_Outras Taxas - €8,27

Ainda, sucintamente, no período de referência, relativamente ao Serviço de Urbanismo,
foram emitidas 42
Informações Técnicas e 80 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
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Cortes de
Ligações
Cortes por
domiciliári
não
as por
pagamento
pedido do
cliente

Ramais
Domiciliári
os
(Alterações
/Verificaçõ
es/Ligaçõe
s)

Contadores
(Novas
Ligações/S
ubstituiçõe
s/
Manutençã
o)

Novos
Roturas
Hidrantes/
(Rede em
Reparação/ Outros
baixa de
Nova
serviços
Distribuiçã
conduta de
o de Água)
água

Jan/Fev

25

4

24

16

4

15

29

Mar/Abr

30

3

31

34

5

14

33

Maio/Jun

39

4

32

33

8

10

42

Jul/Agost

40

8

33

21

26

10

73

Set/Out

8

Nov/Dez

Saneamento
Para os serviços de saneamento apresentamos os seguintes números:
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Ocorrências de saneamento – 2018
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Limpeza de
Esgotos/Ca
ixas
(Manutençã
Limpeza de
o) /
Fossas
Desentupi
mento de
saneament
o externo

Limpeza de
Manutençã
Sargetas/S
Novos
o de infraumidouros Ramais/ estruturas
ETAR´s
(Manutençã Substituiçã
de
(Manutençã
o)/Desentu o (Pluviais saneament
o)
pimento /Saneamen o/ pluviais
saneament
to)
(tampas e
o interno
grelhas)

Outros

Jan/Fev

35

20

19

2

55

Mar/Abr

23

21

21

5

71

Maio/Jun

60

27

19

5

71

Jul/Agost

58

23

11

1

2

55

Set/Out

38

19

12

10

2

29

Nov/Dez

Projeto “Controlo Ativo de Perdas do Sistema de
Distribuição de Água - Reguengos de Monsaraz”
O Município de Reguengos de Monsaraz seguindo a estratégia, iniciada à oito anos, de
redução de perdas de água no sistema de abastecimento de água (SAA) do concelho de
Reguengos de Monsaraz irá entrar, em conjunto com os Municípios de Alandroal e Viana
do Alentejo, numa candidatura liderada pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central (CIMAC) para o Aviso POSEUR 12-2018-18 - Investimentos nos Sistemas em Baixa
com vista ao Controlo e Redução de Perdas nos Sistemas de Distribuição e Adução de
Água. O presente aviso enquadra-se numa estratégia de intervenção do POSEUR no Ciclo
Urbano da Água com base no PENSAAR 2020, tendo por base o diagnóstico dos períodos
anteriores e a caraterização da situação atual com base nos resultados obtidos. Alcançados
que foram os objetivos previstos para a taxa de atendimento no abastecimento de água,
com 99% nas zonas urbanas e de 94% e 90% nas áreas medianamente urbanas e nas áreas
rurais, respetivamente, a estratégia atualmente em vigor deixa de estar centrada no
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aumento da cobertura do serviço e passa a focar-se na gestão dos ativos, no seu
funcionamento e na qualidade dos serviços prestados.
Perante estas premissas a candidatura do projeto “Controlo Ativo de Perdas do Sistema de
Distribuição de Água - Reguengos de Monsaraz” apresentará três componentes distintas,
sendo elas:
1. Componente A – Projeto da Rede de Abastecimento de Água pertencente à
candidatura 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 (componente não elegível da anterior
candidatura);
2. Componente B – Projeto “Requalificação da Rede de Abastecimento de Água em
Reguengos de Monsaraz: Rua do Covalinho (Sul)”;
3. Componente C – Projeto “Zonas de Medição e Controlo (ZMC) das Redes de
Abastecimento de Água do Concelho de Reguengos de Monsaraz”.
O Orçamento global relativo ao projeto “Controlo Ativo de Perdas do Sistema de
Distribuição de Água - Reguengos de Monsaraz” a candidatar ao Aviso POSEUR 12-201818 - Investimentos nos Sistemas em Baixa com vista ao Controlo e Redução de Perdas nos
Sistemas de Distribuição e Adução de Água é de 285.174,70€ (sem iva).

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
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concentrador que em área urbana tem a capacidade de receber informação num raio de 34 km, 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
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, dános 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).
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Projeto piloto de telemetria

Bandeira Azul 2019 – Praia Fluvial de Monsaraz:
Foi executada a candidatura da Praia Fluvial de Monsaraz aos galardões: Bandeira Azul
2019 e Praia + Acessível para Todos 2019. Relativamente à candidatura para a Bandeira
Azul 2019, para além dos compromissos relativamente à qualidade dos serviços disponíveis
nos apoios de praia e qualidade da água, houve a necessidade de apresentar as propostas
de atividades para a componente de atividades ambientais. Desta forma e para 2019 o
Município de Reguengos de Monsaraz compromete-se a realizar:
1 - Caminhada infantil de Sensibilização (26/6/2019);
2 - Caminhada sem lixo! (22/9/2019);
3 - Concurso "- Plástico" para o ensino pré-escolar (Abril a Junho de 2019);
4 - Dança na Praia: "Do Rio ao Mar sem Lixo" (29/6/2019);
5 – Notícia Verde - Artigo no jornal local "Jornal Palavra" onde serão destacados temas,
nomeadamente: Praia Fluvial de Monsaraz - Bandeira Azul; Água, Resíduos e outros
temas relacionados com o ambiente e com o tema anual (Maio a Setembro de 2019);
6 - Oficina de Reciclagem na Praia (3/7/2019);
7 – Campanha “Os Suspeitos do Costume – 2019” (24/6 e 24/9 de 2019);
8 - Peddy Paper- “Do Rio ao Mar sem Lixo” (7/7 e 11/8 de 2019);
9 - SPOT na rádio local com conteúdos sobre a qualidade da água da Praia Fluvial de
Monsaraz e outras questões ambientais relevantes para o concelho, nomeadamente
fomentar os comportamentos ambientais mais corretos;
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10 - Vida Aquástica - Escultura com materiais recicláveis (expor de julho a outubro de
2019);
11 - Visita à GESAMB (4 e 5 de julho de 2019);
12 - Workshop de Reciclagem de Pneus (20/9/2019);
13 - Yoga na Praia (19/6/2019).
O Júri Nacional do Programa Bandeira Azul reuniu no passado dia 28 de janeiro e decidiu
por unanimidade submeter a candidatura da Praia Fluvial de Monsaraz ao Júri Internacional
Bandeira Azul 2019.
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AMB | Higiene e Ambiente
Higiene urbana e gestão de RSU
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.
Efetuamos a limpeza da zona onde se localizam os contentores em Monsaraz, procedemos
à colocação de placa informativa/proibitiva e foi disponibilizado um ecoponto nesta zona
de modo a incentivar a separação dos resíduos.
Intervenção de limpeza em Monsaraz/colocação de placa

Ecoponto

Continuamos a recolha de monos domésticos e resíduos verdes por pedido na casa dos
munícipes e junto dos contentores de ru.
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Resíduos junto dos contentores

No âmbito da candidatura aprovada pelo POSEUR, procedemos à aquisição e colocação de
novos vidrões em todos o concelho para substituir os mais antigos e também para reforçar
algumas zonas.
Novo vidrão

Ainda no âmbito da mesma candidatura iniciamos a instalação de ecopontos e contentores
para resíduos urbanos subterrâneos.
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Ecopontos subterrâneos

Efetuamos a limpeza da zona da cartuxa encaminhando os materiais para empresas
devidamente certificadas, como é o caso dos materiais ferrosos.
Carregamento dos materiais ferrosos
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Hortas urbanas
Quanto às hortas urbanas decorreu o 7º período de candidaturas, em que foram atribuídas
duas novas parcelas e quatro segundas parcelas estando agora todas as parcelas de terreno
ocupadas.
Entrega de parcelas Hortas Urbanas- 7º período

Qualidade da água
Quanto à qualidade da água, iniciámos o Plano de Controlo da Qualidade da Água (PCQA)
2019 devidamente aprovado pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos
(ERSAR), com a realização das análises bimensais nas torneiras do consumidor.
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GTF | Gabinete Técnico Florestal
Coordenação da participação do Município de Reguengos de Monsaraz nos projetos de
percursos pedestres, nomeadamente na “Grande Rota do Montado”

Dominialidade de caminhos rurais
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.

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios
Conclusão do PMDFCI e apresentação do mesmo à CMDF que o aprovou, tendo sido
submetido ao ICNF para parecer vinculativo em 20 de dezembro último.

Eventos desportivos
Emissão de pareceres face ao enquadramento dos eventos desportivos no espaço rural.

Bandeira Azul
Elaboração e submissão da candidatura à Bandeira Azul 2019 que integra um conjunto de
acções de sensibilização ambiental subordinadas ao tema “do Rio ao Mar sem lixo”.

Alpalhão Art and Walking Festival
Participação como oradora no seminário acima referido com a apresentação da
“Dominialidade dos caminhos rurais”

Queimas e Queimadas
Integração do Município de Reguengos de Monsaraz no sistema de autorização para
realização de queimas e queimadas do ICNF, alojado no site desta mesma entidade.
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AMB + GTF | Ações em comum do
Ambiente e do Gab. Téc. Florestal
Sensibilização ambiental
No âmbito das atividades de educação ambiental decorreu numa das salas dos Jardim de
Infância de Reguengos de Monsaraz um workshop de reciclagem de pneus para elaboração
de pufs com oferta no final de duas árvores uma azinheira e um sobreiro.
Workshop de reciclagem de pneus
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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.

Obras
Fiscalização da obra no Parque Zona Norte, Reguengos de Monsaraz.

Projeto
Elaboração do projeto de requalificação da EB1 de Reguengos de Monsaraz

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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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

Revisão do Plano Diretor Municipal de Reguengos de
Monsaraz
Acompanhamento da revisão do PDM.

Espaços de Jogo e Recreio
Acompanhamento de inspeção efetuada pela ASAE e gestão e manutenção dos Espaços
de Jogo e Recreio do Concelho.
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ARQ | Gabinete de Arqueologia
Serve este relatório para dar conhecimento das actividades desenvolvidas pelo Gabinete
de Arqueologia da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz no período
compreendido entre o dia 01 de Novembro e 31 de Janeiro de 2018.
Durante o intervalo de tempo referido, as actividades 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 - Projecto de Consolidação das Muralhas de Monsaraz e Reabilitação
do Caminho da Barbacã”;



Continuação e finalização de sondagens arqueológicas de diagnóstico no
denominado Caminho da Barbacã, no âmbito da empreitada “Requalificação dos
Baluartes Fortificados em Monsaraz – Projecto de Consolidação das Muralhas de
Monsaraz e Reabilitação do caminho da Barbacã”.



Continuação de trabalho de gabinete relacionado com a Carta Arqueológica do
Concelho de Reguengos de Monsaraz;



Início da organização da reunião de constituição da Rede Nacional de Arte
Rupestre, que decorrerá em Reguengos de Monsaraz no dia 8 de Fevereiro de
2019.

No decorrer deste período foram terminadas as 3 sondagens arqueológicas no denominado
Caminho da Barbacã. A realização destas sondagens arqueológicas permitiu o
reconhecimento da mais antiga presença humana na atual vila de Monsaraz, que remonta
à Idade do Bronze. Apesar de já terem sido identificados, em trabalhos anteriores, materiais
arqueológicos que atestavam esta presença noutro local (traseiras da Casa da Inquisição),
os resultados obtidos através da realização destas sondagens são de extrema importância
histórica e científica, pois pela primeira vez foram identificadas estruturas (lareira, estrutura
defensiva) que atestam a ocupação habitacional durante este período pré-histórico.
No decorrer do acompanhamento arqueológico foi posto a descoberto a totalidade do
muro da Barbacã, o que permite confirmar a veracidade dos desenhos de Duarte d’Armas,
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do século XVI. Foi possível observar o aparelho construtivo da estrutura e fazer o seu
registo.
Relativamente à Carta Arqueológica, prosseguem os trabalhos de gabinete de introdução
de todos os sítios arqueológicos identificados no concelho de Reguengos de Monsaraz,
numa base de dados Access. Esta base de dados foi criada pelo serviço de arqueologia
municipal, tendo em conta as especificidades da realidade do território em causa. O número
de sítios arqueológicos ascende a várias centenas.
No que concerne à criação da Rede Nacional de Arte Rupestre, a iniciativa da sua criação
partiu da Fundação Côa Parque, tendo sido convidados diversos municípios que têm no
seu património arqueológico exemplos de arte rupestre. O município de Reguengos de
Monsaraz integra no seu território diversos exemplos de sítios onde estão presentes esse
tipo de vestígios de populações passadas.
A criação desta rede e o seu bom funcionamento será um meio para valorizar esse
património que é desconhecido da maioria da população, tanto local, como de fora do
concelho.

Registo fotográfico
Encerramento da Sondagem 1, após autorização da Direção Regional de Cultura do
Alentejo (DRC-A)

193

Gabinete da Presidência
Informação do Presidente da Câmara Municipal

Registo de caleira (estrutura para condução de água) no interior do muro original da
Barbacã

Sondagem 2. Recipiente cerâmico, partido in situ, contendo no interior três pedras de
granito. Poderá corresponder a uma acção ritual, visto que os blocos pétreos são externos
às colinas de Monsaraz, onde o afloramento rochoso é o xisto
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Sondagem 2. Plano Final, sendo visível, num primeiro plano, a face interna do muro da
Barbacã, de época medieval, e, num plano inferior, estruturas da Idade do Bronze sobre o
afloramento rochoso

Encerramento da Sondagem 2, após autorização da DRC-A
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Trabalhos de escavação junto à Sondagem arqueológica 3, no âmbito da obra, com o
intuito de colocar a descoberto o topo do muro da Barbacã

Alçado do aparelho construtivo do muro da Barbacã (época medieval)
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Extensão do topo do muro da Barbacã
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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

novembro
dezembro
janeiro

62 (44 prolongamento e almoço, 12 almoço e 6 prolongamento )
62 (44 prolongamento e almoço, 12 almoço e 6 prolongamento)
63 (44 prolongamento e almoço, 12 almoço e 7 prolongamento)

Mês
novembro

dezembro

janeiro

Mensalidades dos alunos
(prolongamento e
refeição)
1.321,14 €
1.055,50 €
1.299,24 €

Atividades realizadas
- Trabalhos alusivos ao Dia de S. Martinho;
- Intercâmbio com a Universidade Popular Túlio Espanca “As brincadeiras do meu
tempo”
- Atividade aquática nas Piscinas Municipais Victor Martelo;
-Jogos e brincar livremente:
- Construção de um presépio alusivo à História do Natal representativo do quadro
“Procura de abrigo em Belém”
-Brincadeiras e atividades livres;
- Atividade aquática nas Piscinas Municipais Victor Martelo;
- Atividades alusivas ao Natal (elaboração e envio da carta ao Pai Natal);
- Visita à exposição de Presépios no Salão Nobre do Edifício dos Paços do
Município;
- Festa de Natal com o tema “História do Natal”;
-Visita à ludoteca da Biblioteca Municipal.
-Brincadeiras e atividades livres;
- Atividade aquática nas Piscinas Municipais Victor Martelo
-Jogos de expressão motora;
- Realização de trabalhos alusivos ao Inverno.

Trabalhos alusivos ao São Martinho
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Intercâmbio com a Universidade Sénior Túlio Espanca “as brincadeiras do meu tempo”

Construção de um presépio alusivo à História do Natal, representativo do quadro “À
procura de Abrigo”

Elaboração da carta ao Pai Natal
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Visita à exposição de Presépios no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município

Festa de Natal - “História do Natal” com a participação dos pais

Transportes escolares
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novembro
Estabelecimento
EB nº 1 de Reguengos de Monsaraz
Escola Secundária Conde de Monsaraz
Total da fatura

n.º de
alunos/vinhetas
147
32

Total
6.642,60€
1.697,45 €
8.340,05 €

Comparticipação
dos alunos
0 €*
620,23 €
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* Totalidade dos alunos comparticipados a 100% pela ação social escolar

dezembro
Estabelecimento
EB nº 1 de Reguengos de Monsaraz
Escola Secundária Conde de Monsaraz
Total da fatura

n.º de
alunos/vinhetas
150
30

Total
4.145,80 €
1.065,75 €
5.211,55 €

Comparticipação
dos alunos
0 €*
406,12 €

* Totalidade dos alunos comparticipados a 100% pela ação social escolar

janeiro
Estabelecimento
EB nº 1 de Reguengos de Monsaraz
Escola Secundária Conde de Monsaraz
Total da fatura

n.º de
alunos/vinhetas
147
31

Total
6.749,35 €
1.670,10 €
8.419,55 €

Comparticipação
dos alunos
0 €*
628,66 €

* Totalidade dos alunos comparticipados a 100% pela ação social escolar

Refeitórios escolares

Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do
Ensino Básico

2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico

N.º de alunos
EB/JI Caridade
EB/JI Outeiro
EB/JI Campinho
EB/JI Corval
EB/JI Campo
EB/JI Perolivas
EB nº 2/JI Reguengos de
Monsaraz
dias de funcionamento
Total da fatura
EB nº 1 Reguengos de
Monsaraz
dias de funcionamento
Total da fatura

novembro

dezembro
362
427
317
940
333
585

230
183
125
410
192
231

3246

1689

21 dias
9.539,52 €

18 dias
4.702,61 €

2157

992

21 dias
3.314,88 €

18 dias
1.349,12 €
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Transferência de competências para os Município
Transferências efetuadas em dezembro 2018
Acordo de Cooperação
Descrição Atividade

Valor

EPE CAF CCE 18/19 09 12 4

26.333,00€

Transferências efetuadas em janeiro 2019
Clausula 2ª – n.º 1 Pessoal não docentes das Escolas
Descrição Atividade
Educação Pré-escolar
1º Ciclo do Ensino Básico
2º e 3º Ciclos do Ensino Básico
S/funções letivas (psicólogos e ref. bufetes)
Total

Valor
2.574,93 €
5.276,10 €
18.364,09 €
1.694,46 €
27.909,58 €

Clausula 2ª – n.º 8 Acordo de Cooperação
Descrição Atividade
Educação Pré-escolar

Valor
7.655,08 €

Situações Especiais
Descrição Atividade
2º e 3º ciclos do ensino Básico

Valor
992,83

Total de verba recebida: 62.890,49 €

Atividades
Natal em Reguengos
O Município este ano lançou mais um desafio à comunidade escolar, no âmbito da
educação pré-escolar e de 1º ciclo do ensino básica. Têm-nos brindado, nos últimos Natais,
com presépios muito originais deixando ainda mais distinto o nosso Salão Nobre. Este ano
de 2018 o repto é um pouco diferente, mas conta com a vossa capacidade de inovar de
sempre.
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O Município pretende, no mesmo espaço, recriar os factos mais importantes da história do
nascimento de Jesus Cristo:




“Aparição do Anjo Gabriel a Maria”.
o

Jardim de Infância de São do Corval –Anjo Gabriel

o

EB de Perolivas – Maria

o

Universidade Túlio Espanca – Pomba/Luz

“Anuncio do recenseamento aos nazarenos”
o



Caminho até Belém (cidade Natal)
o



ATL da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz

Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia (sala dos 3, 4 e 5anos)

“Procura de abrigo em Belém”
o

Atividades de animação e apoio à família do Jardim de Infância de
Reguengos de Monsaraz



Nascimento de Jesus
o



EB nº2 de Reguengos de Monsaraz (4ºA, 4ºB e 4.ºC)

Visita dos Reis Magos
o

Creche e Aparece da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva
Presépios “História de Natal”
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Nova denominação das Escolas Básicas n.º 1 e n.º 2 de
Reguengos de Monsaraz
No dia 7 de dezembro de 2018 decorreram as votações para alteração dos nomes
da Escola Básica n.º 1 de Reguengos de Monsaraz e da Escola Básica n.º 2 de
Reguengos de Monsaraz.
A proposta de alteração do nome das referidas escolas deveu-se ao facto de as suas
atuais denominações gerarem confusão na identificação dos respetivos
estabelecimentos de ensino.
O Município de Reguengos de Monsaraz, o Agrupamento de Escolas de Reguengos
de Monsaraz e a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento
de Escolas de Reguengos de Monsaraz consideraram como melhor método de
seleção dos novos nomes das escolas a votação entre nomes de personalidades
históricas do Concelho de Reguengos de Monsaraz, através da votação da
comunidade escolar diretamente relacionada com cada um dos estabelecimentos
de ensino cuja alteração do nome se encontra a votação.
Face ao exposto, propuseram-se a votação os nomes das seguintes personalidades
históricas de Reguengos de Monsaraz:
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1) Alberto Janes;
2) António Gião;
3) Joaquim Rojão;
4) João Pires Gonçalves;
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5) Manuel Augusto Mendes Papança.
Foi elaborado um folheto com uma resenha biográfica das personalidades
selecionadas e distribuídos pelos eleitores.
Concluídas as votações, os resultados foram aqueles que se encontram organizados
no quadro que se segue:
Resultado da votação de todas as Escolas Básicas do Concelho de Reguengos de Monsaraz

Alberto Janes
António Gião
Joaquim Rojão
José Pires Gonçalves
Manuel Augusto
Mendes Papança
Voto Nulo
Voto em Branco
Não votantes

Escola Básica n.º 1 de
Reguengos de Monsaraz
43
128
28
50

Escola Básica n.º 2 de
Reguengos de Monsaraz
22
67
27
58

162

119

281

5
8
400

3
4
24

8
12
424

Total
65
195
55
108

O nome mais votado para ambas as escolas foi o de Manuel Augusto Mendes Papança,
contudo e tal como previsto nas Normas do Processo Eleitoral, em caso de empate, o nome
mais votado seria atribuído à Escola Básica n.º 2 de Reguengos de Monsaraz e o segundo
nome mais votado à Escola Básica n.º 1 de Reguengos de Monsaraz.
Assim, de acordo com os resultados das votações e com as Normas do Processo eleitoral,
à Escola Básica n.º 1 de Reguengos de Monsaraz foi atribuído o nome de António Gião e à
Escola Básica n.º 2 de Reguengos de Monsaraz o nome de Manuel Augusto Mendes
Papança.
De realçar que a nova denominação dos referidos estabelecimentos de ensino carece de
parecer do Conselho Geral e de aprovação pela Direção Geral dos Estabelecimentos
Escolares – Direção de Serviços da Região do Alentejo.

Regime de Fruta Escolar
Pelo sexto ano o Regime de Fruta Escolar foi aprovado pelo IFAP. Este ano o RFE teve
início no dia 07 de fevereiro de 2019, abrangendo assim todos os alunos do pré-escolar e
do 1º ciclo do ensino básico do Concelho de Reguengos de Monsaraz, abrangendo cerca
510 alunos.
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A fruta é distribuída duas vezes por semana nas respetivas escolas até ao final do ano letivo
de 2018/2019. Esta fruta é servida no lanche da tarde, uma vez que no lanche da manhã
se procede à distribuição do leite escolar. A distribuição da fruta está associada a medidas
de acompanhamento dinamizadas em sala e que abordam a temática da alimentação
associada às temáticas letivas.

ColorADD . Social nas do 1º Ciclo
A ColorADD . Social desenvolveu um "Programa nas Escolas" que realizou com o apoio da
Autarquia, do Agrupamento de Escolas, da Ótica Havanesa e da Institutoptica teve como
objetivo sensibilizar a comunidade escola para a questão do daltonismo e seus
constrangimentos, com vista ao combate ao insucesso e abandono escolar precoces e
também bem como, a situações de bullying e exclusão social.
Este Programa foi direcionado para as escolas de 1.º Ciclo de Ensino Básico,
nomeadamente, para o 3º e o 4º ano, e foi composto por um conjunto de ações, sendo
uma delas um rastreio precoce do daltonismo, realizado por técnicos optometristas no
espaço da escola, que foi complementado com o rastreio da acuidade visual. Também foi
abordado neste rastreio, ver e sentir as cores, bibliotecas inclusivas e entrega de Kits
ColorADD a cada criança.

Parcerias na área da Educação
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:


As técnicas da Ação n.º 2 – Promoção de Literacias e da Ação n.º 5 – Oficina de
Expressões, no âmbito daqueles que são os objetivos das referidas ações, bem
como de acordo com o Plano de Atividades do Projeto, dinamizaram várias
atividades com alunos do 7.º ao 12.º anos de escolaridade, semanalmente durante
os meses de novembro e dezembro. As atividades incluíram iniciativas como a
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dinamização da sala de convívio da Escola Básica n.º 1 de Reguengos de Monsaraz
(todas as quartas e quintas-feiras entre as 07:30h e as 10:00h); Clube de Teatro
(todas as quartas-feiras entre as 14:00h e as 16:00h, destinado a alunos do 5.º ano
12.º ano).


Realização de uma aula de Teatro com a turma do PCA – 6.ºG com o intuito de
familiarizar os alunos com as técnicas de teatro, no âmbito da Ação 5 – Oficina de
Expressões.



Reuniões com os avaliadores que foram designados para cada uma das ações que
serão alvo de avaliação e monitorização por parte da Universidade de Évora.



Entre 13 e 21 de novembro decorreu o período de aplicação de questionários do
Programa “Pais Sucesso”. Os questionários visaram perceber quais as preferências
dos pais e encarregados de educação acerca de quais as temáticas que deveriam
integrar o referido programa no decorrer das várias sessões.



No dia 12 de dezembro de 2018, pelas 18:00h, teve início o Programa “Pais
Sucesso” na Escola Básica n.º 1 de Reguengos de Monsaraz. O referido programa
integra a Ação n.º 3 – Ações de Orientação Parental e contará com sessões mensais
a ocorrerem às quartas-feiras, na biblioteca da Escola Básica n.º 1 de Reguengos
de Monsaraz, entre as 18:00h e as 19:00h/19:30h.



No dia 15 de dezembro de 2018 teve lugar o Seminário “Um novo olhar sobre a
Escola – Desafios da Educação no séc. XXI”. O seminário em apreço, integrado na
Ação n.º 1 – Gabinete de Apoio Multidisciplinar, foi organizado pelas técnicas e
coordenadora do Projeto, bem como por técnicas do Município de Reguengos de
Monsaraz, e contou com a presença de 160 participantes.



Reuniões de equipa, semanalmente, à quinta-feira no período da manhã.

Foi necessária a realização de um Pedido de Alteração da Candidatura do Projeto + Sucesso
devido a fatores como:

Síntese de Funcionamento dos Serviços

IV


Alteração da verba entre rubrica e ações, uma vez que após o início do
funcionamento do Projeto considerou-se que a verba poderia ser redistribuída de
melhor forma;



Alteração da equipa técnica (aumento da carga horária da técnica afeta à Ação 5 –
Oficina de Expressões, passando de tempo parcial a tempo inteiro;



Alteração do local da sede da Ação 1 – Gabinete de Apoio Multidisciplinar;



Alteração do período de execução da candidatura (data de início e término).

O Pedido de Alteração da Candidatura foi submetido no Balcão 2020 no passado dia 24
de janeiro e aguarda aprovação por parte da Comunidade Intermunicipal do Alentejo
Central.

De realçar ainda que a técnica afeta à Ação n.º 2 – Promoção de Literacias rescindiu o seu
contrato com o Município de Reguengos de Monsaraz em dezembro de 2018, pelo que a
mesma entidade iniciará o processo de contratação assim que obtiver resposta ao Pedido
de Alteração da Candidatura.

Os dados estatísticos relativos aos processos do Gabinete de Apoio Multidisciplinar podem
ser consultados nos quadros seguintes:
Processos acompanhados pelo Gabinete de Apoio Multidisciplinar
Tipo de processo
Processos ativos
Em vigilância
Avaliação de elegibilidade
N.º de alunos referenciados durante o mês
Número de processos arquivados
Total de processos

N.º de processos
33
2
6
41

Processos apoiados por modalidade de intervenção
Tipo de processo
Acompanhamento psicológico
Acompanhamento social
Acompanhamento psicossocial
Total

N.º de processos
17
10
10
37
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Alunos referenciados por entidade
Entidade
Centro de Saúde
Educação
CPCJ
Serviços de Ação Social do Município de Reguengos de Monsaraz
Família
Outros
Total

N.º de alunos
2
22
1
4
8
4
41

Quantidade de atendimentos a alunos e famílias
Tipo de atendimento
Atendimentos a famílias
Atendimentos a alunos
Total

N.º de atendimentos
86
130
216

Polo de Reguengos de Monsaraz da Universidade Popular
Túlio Espanca
No passado dia 19 de janeiro decorreram as comemorações do I Aniversário do Polo de
Reguengos de Monsaraz da Universidade Popular Túlio Espanca. As referidas
comemorações, durante o período da manhã, decorreram no Auditório Municipal de
Reguengos de Monsaraz e contaram com os momentos que a seguir se enunciam:


Receção aos convidados pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Dr. José Calixto,
pelo Sr. Coordenador do Polo de Reguengos de Monsaraz da Universidade Popular
Túlio Espanca, Professor Fernando Quintas, e pelo Sr. Coordenador da
Universidade Popular Túlio Espanca, Professor Bravo Nico.



Partilha de experiências pelo Dr. António Pêpo, cuja temática foi “Envelhecimento
ativo – perspetiva clínica e pessoal”.



Atuação do Clube de Teatro do Polo de Reguengos de Monsaraz da Universidade
Popular Túlio Espanca.



Pausa para café e momento para cantar os parabéns ao Polo de Reguengos de
Monsaraz da Universidade Popular Túlio Espanca, pela celebração do seu I
Aniversário.



Atuação da Tuna do Polo de Reguengos de Monsaraz da Universidade Popular
Túlio Espanca;
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Vídeo com alguns dos momentos partilhados durante o 1.º ano de funcionamento
do Polo de Reguengos de Monsaraz da Universidade Popular Túlio Espanca.



Agradecimento da Sra. Vice-Presidente da Câmara, Dra. Élia Quintas.

As comemorações continuaram no período da tarde com uma visita à Herdade do Esporão,
local onde os formandos e formadores foram recebidos pelo Dr. José Roquette.
Atualmente contamos com a inscrição de noventa e seis formandos, distribuídos diferentes
pelos módulos:
Número de formandos por módulo/atividade
Módulos

N.º de formandos inscritos

Informática
A Nossa História
Meditação
Costura
Clube de Teatro
Tuna
Alfabetização
Pintura

55
28
41
21
18
43
6
36

Relação de inscritos por género (n.º e %)
Género
Masculino
Feminino
Total

N.º de formandos inscritos

% de formandos inscritos
18
78
96

18
82
100

Colaboração com o Programa Escolhas 6.ª Geração – Criar
Futuro no âmbito da Ação “Percursos de Vida”
As técnicas afetas ao Programa Escolhas 6.ª Geração – Criar Futuro solicitaram ao Serviço
de Educação do Município de Reguengos de Monsaraz colaboração na Ação “Percursos de
Vida”. Deste modo uma das técnicas do Serviço de Educação dinamizou duas sessões,
neste âmbito, com a temática “A importância da escola no futuro de cada um”, na Escola
Básica n.º 1 de Reguengos de Monsaraz, com os seguintes públicos e datas:


PIEF 6.º ano no período da manhã do dia 30 de outubro de 2018;



PIEF 9.º ano no período da manhã do dia 16 de novembro de 2018.
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As sessões decorreram com a presença dos professores das referidas turmas e também de
duas das técnicas afetas ao programa em apreço, com recurso a apresentações PowerPoint
e diálogo entre os alunos, professores e técnicas.
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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 novembro e dezembro.

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 “Iberia: Saudade Hispano-lusa”, de Augusto Andrade, de 14 de outubro
a 6 de janeiro 2019;

Auditório Municipal
Cinema
dia
04 de novembro
11 de novembro
18 de novembro
25 de novembro
25 de dezembro
06 de janeiro
13 de janeiro
20 de janeiro
27 de janeiro

Filme
Johnny English Volta a Atacar
Venom
Rei dos Ladrões
Beatriz e Romeu
Grinch
Engenhos Mortíferos
Homem Aranha: No Universo Aranha
Aquaman
Creed II
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Comemorações Dia do Enoturismo
Reguengos de Monsaraz, a Capital dos Vinhos de Portugal, assinalou entre 9 e 11 de
novembro o Dia Europeu do Enoturismo. O programa comemorativo organizado pelo
Município de Reguengos de Monsaraz abriu no dia 9 de novembro, no auditório municipal,
com a exibição do filme “Setembro a Vida Inteira”, da jornalista Ana Sofia Fonseca.
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Este documentário cinematográfico retrata o vinho em Portugal, conta a vida de homens,
mulheres e crianças durante as vindimas e viaja pelas vinhas e adegas. “Setembro a Vida
Inteira” teve estreia mundial no “International Wine Film Festival”, que decorreu na
Califórnia (Estados Unidos da América), e a banda sonora é assinada por Jorge Palma, que
canta o fado “Oiça lá, ó Senhor Vinho”, um tema escrito pelo reguenguense Alberto Janes
e celebrizado por Amália Rodrigues.
No dia 10 de novembro, iniciou-se na destilaria Sharish o Passeio TT Rota do Vinho para
motos, 4x4, quads e buggys. Este passeio em todo o terreno de dificuldade média/baixa
tem cerca de 70 quilómetros e uma parte do valor da inscrição reverteu para a associação
Ani+.
A Adega José de Sousa, organizou uma visita gratuita a 40 pessoas. Decorreu na Casa do
Benfica em Reguengos de Monsaraz a iniciativa “São Martinho à Benfica” com prova de
vinhos novos.
Em S. Pedro do Corval, na Sociedade União e Progresso Aldematense, realizou-se o evento
“Magusto de São Martinho”, que integrou uma prova de vinhos e petiscos e a atuação do
Grupo Coral da Casa do Povo de Reguengos de Monsaraz.
No dia 11 de novembro, Dia Europeu do Enoturismo, decorreu uma etapa da 23ª edição
das “48 horas Automóveis Antigos ao Alentejo”, do Clube Português de Automóveis
Antigos, com os participantes a visitarem a vila medieval de Monsaraz e o Centro Oleiro de
S. Pedro do Corval.
Neste dia, o Hotel São Lourenço do Barrocal promoveu provas de vinho com visitas à
adega.

Presépio de Monsaraz, Cante ao menino e Cante aos Reis
As ruas da vila medieval de Monsaraz receberam entre 1 de dezembro e 6 de janeiro o
presépio com figuras em tamanho real. A inauguração decorreu junto à Porta da Vila de
Monsaraz.
O presépio de rua de Monsaraz é um projeto concebido há 19 anos pela escultora Teresa
Martins e apresenta 46 figuras em tamanho real. As esculturas estão feitas em ferro e rede
recobertas por panos impermeabilizados de cor crua, pintadas em tons pastel, rosa velho e
lilases, têm as caras e as mãos feitas em cerâmica e estão iluminadas durante a noite. Quem
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percorreu as ruas da vila medieval pode passear ao lado das figuras do presépio, como os
Reis Magos, o pastor, os guardas do castelo, o oleiro, o almocreve, a lavadeira e a fiadeira,
que se dirigem para junto da Virgem Maria, São José e o Menino Jesus, que estão colocados
no Castelo.
O presépio de Monsaraz é uma iniciativa que está integrada na programação do Natal das
Freguesias. A vila medieval recebeu também o tradicional Cante ao Menino, na Igreja de
Nossa Senhora da Lagoa, com as participações do Grupo Coral da Freguesia de Monsaraz,
Grupo Coral e Etnográfico da Casa do Povo de Serpa, Manuel Sérgio e José Farinha. O
Cante de Reis, igualmente com a atuação do Grupo Coral da Freguesia de Monsaraz,
realizou-se no dia 5 de janeiro, pelas ruas da vila medieval.
Em Reguengos de Monsaraz, o Natal das Freguesias incluiu a Festa de Natal dos Seniores
e Reformados da Freguesia. No dia 13 de dezembro realizaram-se espetáculos de
marionetas na Escola Básica n.º 2, no Jardim de Infância e Creche e Aparece de Reguengos
de Monsaraz, no Jardim de Infância e Escola Básica n.º 1 de Caridade e no Jardim de
Infância de Perolivas. No dia 19 de dezembro, o espetáculo de marionetas foi na Fundação
Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, no dia seguinte decorreu no Jardim de Infância e
Creche da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz e no Solar de São Lucas
e no dia 21 dezembro na Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz.
Em S. Pedro do Corval, no dia 1 de dezembro, foi inaugurado o presépio de rua e a
Exposição de Presépios na Casa do Barro. A Banda da Sociedade Filarmónica Corvalense
atuou no dia 6 de dezembro, em Carrapatelo, e em Santo António do Baldio. No dia 23 de
dezembro realizou-se a Festa de Natal da Sociedade Filarmónica Corvalense com a
apresentação do maestro Carlos Bia.
O Natal das Freguesias integrou também presépios de rua com as figuras da Sagrada
Família em S. Marcos do Campo, Campinho e Cumeada. A inauguração dos presépios
decorreu no dia 1 de dezembro com a atuação do Grupo Coral os Bel’Aurora.
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Natal em Reguengos
O Pai Natal chegou no dia 1 de dezembro, a Reguengos de Monsaraz. O cortejo do Pai
Natal, acompanhado pelos duendes, passou por várias ruas do centro da cidade até à sua
casa na Praça da Liberdade.
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No Natal em Reguengos, o Município de Reguengos de Monsaraz ofereceu atividades para
as crianças nos fins-de-semana até 23 de dezembro, entre as 14h30 e as 17h30,
nomeadamente fotografias com o Pai Natal na sua casa, passeios de charrete e de trenó
com duendes e animação de rua com um insuflável Extreme Fun Run, um parque de
diversões insuflável, canhão de neve e espetáculos musicais. O programa no dia 1 de
dezembro integrou também entre as 14h30 e as 17h30 a atuação do Grupo Sol e Dó pelas
ruas da cidade e à noite, no Auditório Municipal, realizou-se um concerto com Astrus Duo,
constituído pelo saxofonista Manuel Teles e pelo percussionista Paulo Amendoeira.
No dia seguinte, para além das atividades para as crianças, realizou-se uma Matiné de
Dança na Artística, pela Academia de Dança e Artes Performativas da Sociedade Artística
Reguenguense. No dia 8 de dezembro, decorreu o Passeio Solidário de Natal de
cicloturismo, organizado pelos Trepadores da Planície, e entre as 10h e as 12h o Grupo Sol
e Dó atuou no Mercado Municipal.
No dia 14 de dezembro, o Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras e Exposições recebeu a
iniciativa Seniores a Mexer. No dia seguinte, entre as 10h e as 12h, houve Dança
Contemporânea no Mercado Municipal, pela Academia de Dança e Artes Performativas da
Sociedade Artística Reguenguense, e das 14h30 às 17h30 o Grupo Sol e Dó tocou no
centro da cidade.
Este grupo voltou a atuar no dia 22 de dezembro, na abertura do ultimo fim de semana do
Natal em Reguengos. Neste dia, o Auditório Municipal recebeu o musical Pocahontas,
encenado por Paulo Costa e João Didelet e com um elenco constituído por Joana
Alvarenga, Quimbé, João Correia, Leandro Pires, Mário Pais, Fernando Oliveira, João Villas
e Luísa Abreu. O bilhete para o musical que conta a história da Pocahontas, uma índia da
tribo dos Powhatans, na Vírgina (Estados Unidos da América), custava 10 euros e pode ser
adquirido a partir de 3 de dezembro no Posto de Turismo de Reguengos de Monsaraz e no
Museu Mestre Batista. No dia 23 de dezembro, realizou-se o Atelier de Bolachas de Natal
com Pasta de Açúcar.
O Natal em Reguengos integrou ainda uma exposição de peças produzidas pelo Cantinho
do Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de
Monsaraz que pode ser apreciada nos dias 7, 14 e 21 de dezembro, no Mercado Municipal,
e a mostra “A História do Natal”, com trabalhos dos alunos do pré-escolar e das escolas do
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primeiro ciclo, esteve patente entre 1 de dezembro e 6 de janeiro no Salão Nobre dos
Paços do Concelho.

Dia da Cidade
O 14.º aniversário da elevação de Reguengos de Monsaraz à categoria administrativa de
cidade foi assinalado com um concerto do grupo SARJA, no Auditório Municipal. Esta
banda é composta por Sérgio Galante (guitarra), Artur Ferreira (bateria), Ricardo Pires
(percussão), Jorge Pires (baixo), Tozé Xavier (voz e piano) e Gustavo Veladas (voz e piano)
e estão a gravar o primeiro trabalho discográfico, que se vai chamar “Carruagens”.
Nesta noite, a autarquia atribuiu medalhas a personalidades, instituições e empresas que
se distinguiram pelos seus méritos e feitos nos mais variados domínios de atuação,
contribuindo para o engrandecimento e o prestígio do município. As distinções foram
propostas pelo Executivo Municipal e aprovadas pela Assembleia Municipal.
A Medalha de Mérito Científico, que é concedida a pessoas singulares ou coletivas,
nacionais ou estrangeiras, que contribuam de forma decisiva para a inovação, formação e
desenvolvimento tecnológico ou científico do concelho foi entregue à historiadora Maria
Antónia Conde. Professora auxiliar da Universidade de Évora, diretora do Departamento
de História, membro do Centro de Investigação de História, Culturas e Sociedade e do
Laboratório Hércules – Herança Cultural, Estudos e Salvaguarda, todos da mesma
instituição de ensino, Maria Antónia Conde é autora de seis livros e de 37 artigos
publicados em revistas especializadas, entre os quais “Arte Sacra no concelho de
Reguengos de Monsaraz”.
A Medalha de Mérito Cultural, que é atribuída a quem se destacou na literatura, nas artes
plásticas, no teatro, na música, no cinema, ou que, de qualquer forma tenha promovido a
cultura, a história e o património local, premiou o pintor Ilídio Tavares Santos, o poeta e
declamador Manuel Valadas Sérgio e o escritor Luís Filipe Marcão.
A Medalha de Mérito Empreendedor é concedida pelo desempenho de atividade nas áreas
da gestão, do comércio, da agricultura, da indústria e dos serviços que contribua para a
promoção e desenvolvimento económico e social do concelho. Este galardão foi atribuído
à Queijaria Sapata, uma das maiores empresas na área alimentar em Reguengos de
Monsaraz que tem merecido destaque pelos galardões recebidos pela sua atividade, como
os prémios de Melhor Queijo na categoria de Requeijão de Ovelha nos últimos três anos
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no concurso Queijos de Portugal, promovido pela Associação Nacional dos Industriais de
Lacticínios, mas também por se evidenciar pela inovação tecnológica, ao ser a primeira
queijaria a disponibilizar uma aplicação para tablet e smartphone.
Os trabalhadores e colaboradores da autarquia que no exercício da sua atividade se
distinguiram pelo exemplar comportamento, pela competência profissional e pela
dedicação à causa pública receberam a Medalha de Bons Serviços e Dedicação ao
Município de Reguengos de Monsaraz. Assim, este ano, seis funcionários da autarquia com
35 anos de tempo de serviço foram agraciados com a Medalha de Ouro.

Concerto de Ano Novo
“Entre Monsaraz e os Perdigões” foi o tema do concerto de ano novo da Orquestra de
Câmara do Alentejo que decorreu no dia 12 de janeiro, no Auditório Municipal de
Reguengos de Monsaraz. Neste concerto organizado pelo Município de Reguengos de
Monsaraz, a orquestra interpretou composições com ligação ao território do concelho.
Nessa rota entre a vila medieval e o Monte dos Perdigões, foi escolhida para abrir o
concerto uma obra de Luís de Freitas Branco, nomeadamente “A morte de Manfred”. O
autor viveu no Monte dos Perdigões, que foi propriedade da sua família durante séculos,
local onde compôs algumas obras e realizou tertúlias com personalidades como o
matemático Bento de Jesus Caraça e o compositor Joly Braga Santos.
Segue-se “Sharish – concerto para tuba”, uma composição de Alexandre Almeida que vai
ser interpretada pela primeira vez ao vivo e que terá também em palco o solista Gil
Gonçalves. Esta obra foi escrita e inspirada em Monsaraz, que durante a ocupação
muçulmana se denominava Sharish.
A fechar, a orquestra tocou “Concerto Op. 17” de Joly Braga Santos, compositor que
permaneceu largas temporadas no Monte dos Perdigões com o seu mestre e mentor, Luís
de Freitas Branco. A Orquestra de Câmara do Alentejo tem direção musical de João Defeza.

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 novembro não se realizou nenhuma Mostra em Reguengos
de Monsaraz e no mês de dezembro realizou-se nos dias 1,2, 8,9,15,16, 22 e 23.
Em Monsaraz a mostra de artesanato, no mês de novembro foi realizada no dia 03 e no
mês de dezembro nos dias 8 e 15.
Não se realizou nem em Reguengos de Monsaraz nem Monsaraz nenhuma mostra de
artesanato no mês de janeiro.
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Biblioteca Municipal
Relatório 01 de setembro a 31 de outubro

Estatísticas dos diversos serviços prestados pela Biblioteca
Municipal
Novos leitores inscritos
12
10
8
6
4
2
0
novembro

dezembro

janeiro

Empréstimos domiciliários
250
240
230
220
210
200
190
180
novembro

dezembro

janeiro
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N.º de utentes nos serviços
novembro
dezembro
janeiro
Total

Internet
136
102
156
394

Leitura Periódicos
138
137
166
441

Trabalhos em grupo
139
119
158
416

Consulta local
28
12
9
49

Filmes
0
0
2
2

Total
441
370
491
1302

Atividades que decorreram na Biblioteca Municipal
Hora do conto
“O segredo da felicidade” de Luísa Ducla
Soares
Participaram 5 crianças.
03-11-2018, 16h.00,

“Porque é que os animais não conduzem?“
de Pedro Soromenho
participaram 6 crianças.
17-11-2018, 16h.00
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Exposição do Presépio das alunas do Curso
de Pintura da Universidade Túlio Espanca
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DES | Desporto
Eventos desportivos
Atividades desportivas realizadas e apoiadas pelo Município entre 1 novembro e 31 de
janeiro de 2019

Passeio Tt Rota dos Vinhos
No passado dia 10 de novembro foi organizado, em parceria com o Município de
Reguengos de Monsaraz , mais uma edição do Passeio TT Rota dos Vinhos de Reguengos.
Este evento foi incluído na programação do Dia Europeu do Enoturismo, promovido pela
RECEVIN.
O evento contou com cerca de 110 participantes, divididos por 22 automóveis, 29 motos
e 5 quads.
O Secretariado foi instalado na Destilaria Sharish onde por volta das 10:00 foi feito um
briefing com a divulgação dos pormenores e quinze minutos mais tarde a partida para cerca
de 80 kms de muita animação e adrenalina, fruto do percurso com água e alguma lama
devido à chuva dos dias anteriores.
Sensivelmente a meio do percurso foi feita uma paragem na Adega Elite Vinhos, onde o
Eng.º Filipe Perdiz, um dos proprietários, fez uma visita guiada à adega e comentou uma
prova de vinhos daquela marca, a mais recente da sub-região vinícola de Reguengos de
Monsaraz.
Seguiram-se mais 40 kms até ao arrabalde de Monsaraz, onde terminou o passeio.
Por volta das 14:30 foi servido um almoço regional aos participantes e convidados, almoço
animado pelo Grupo AL CANTI onde foram igualmente sorteados diversos prémios e
efetuado o donativo para a Associação ANI+, relativo a parte do valor das inscrições
recebido.
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Oritrailrogmonsaraz
Numa parceria organizativa da Associação dos Deficientes das Forças Armadas e da
Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, decorreu no dia 01 de dezembro de 2018
o I Rogaine de Monsaraz.
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Com vistas espetaculares para a barragem de Alqueva, os cerca de 80 atletas que nos
visitaram, percorreram os trilhos e carreiros em redor de Monsaraz na procura dos pontos
de controle espalhados pelo terreno.
A prova foi do agrado geral de todos os participantes que prometeram voltar na próxima
edição, já marcada para o dia 30 de março 2019 e, para retemperar forças, foi servido no
final um lanche no centro de convívio da Barrada, onde, no meio de grande animação, foi
feita a entrega dos prémios finais gentilmente oferecidos pela empresa JFBrindes.

Rally Raid
O Rally Raid Sharish Gin/Pneus e Companhia foi última prova do campeonato nacional de
navegação da Federação de Motociclismo de Portugal e decorreu nos dias 8 e 9 de
dezembro com as partidas e as chegadas dos pilotos no concelho de Reguengos de
Monsaraz. Nesta prova organizada pela Seção de Motorismo da Sociedade Artística
Reguenguense e pelo Município de Reguengos de Monsaraz foram inscritos 66
concorrentes em motos e 12 em ssv de Portugal, Bélgica, Espanha, Holanda e Inglaterra.
Em competição estiveram cinco pilotos que vão participar na próxima edição do Rally
Dakar, nomeadamente António Maio, Paulo Gonçalves, Fausto Mota, Sebastian Buhler e
Paul Spierings. Bianchi Prata, que será o diretor desportivo da Honda HRC no Dakar,
disputou-se também esta prova, assim como Mikael Berglund e George Dennison, que
depois seguem para o África Eco Race 2019.
O Rally Raid Sharish Gin/Pneus e Companhia foi uma prova fora de estrada em terreno
variado e com percurso secreto, com seguimento por roadbook e GPS, para testar as
capacidades de navegação e a resistência dos pilotos e dos veículos. Os reguenguenses
David Rodrigues e Nuno Matias foram aclamados nesta prova como campeões nacionais
em ssv, estando ainda por decidir títulos nacionais como os de Motos Race, Motos Hobby
e Troféu Veteranos, entre outras classes em motos e ssv.
As verificações técnicas decorreram no dia 7 de dezembro, entre as 20h e as 00h, no
Parque de Feiras e Exposições de Reguengos de Monsaraz, enquanto a competição
arrancou no dia seguinte, pelas 8h, com partida da localidade de Carrapatelo e a meta junto
a Caridade, onde cerca das 14h chegou o primeiro piloto. A primeira etapa teve um
percurso de 305 quilómetros com troços nos concelhos de Reguengos e Monsaraz,
Redondo, Alandroal e Évora.
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No dia 9 de dezembro disputou-se 130 quilómetros na segunda etapa, com a partida dos
concorrentes a acontecer às 8h junto à aldeia de Caridade e chegada do primeiro piloto as
11h em Campinho. A entrega de prémios decorreu a partir das 14h30 no Parque de Feiras
e Exposições de Reguengos de Monsaraz, local de onde saíram os veículos para as zonas
de partida das duas etapas.

III Passeio Solidário Trepadores Planície
Decorreu no dia 8 dezembro a 3ª Edição do Passeio Solitário de Natal, organizado pelo
Clube Cicloturismo Reguengos de Monsaraz- Trepadores da Planície e o apoio do
Município de Reguengos de Monsaraz, foi um passeio por todas as localidades do concelho
e teve como objetivo principal um momento solidário com a oferta de 2 cadeiras de rodas
e 2 medidores de tensão arterial à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Reguengos de Monsaraz.

Desporto escolar
Corta-mato escolar do Alentejo Central
No dia 12 de dezembro realizou-se em Reguengos de Monsaraz o Corta Mato Escolar do
Alentejo Central, com a presença de 1200 jovens, com idades compreendidas entre os 9 e
os 17 anos de idade, acompanhados por 150 professores responsáveis de cada
estabelecimento de ensino.
A prova de corta mato decorreu no Circuito de Manutenção (Pista de Corta Mato) entre
as 9h00 e as 14h00.
Esta prova teve uma organização do Desporto escolar da DGEste/Direção de Serviços da
Região Alentejo e o Apoio do Município de Reguengos de Monsaraz.

Associação de Basquetebol do Alentejo
Final 4- escalão sub 16 masc
Realizou-se no fim de semana de 26 e 27 janeiro a final Regional em Reguengos de
Monsaraz com uma organização da Associação de Basquetebol do Alentejo e o apoio do
Município de Reguengos de Monsaraz e o Atlético Sport Clube/ Bombeiros Voluntários
Reguengos de Monsaraz.
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Estiveram na final o ASC/BVRM, Beja Basket, Salesianos de Évora e Elvas. Terminada a
competição saiu vencedora sagrando-se Campeão Regional o ASC/BVRM.

Piscinas Municipais Victor Martelo
Desde 1 de novembro de 2018 a 31 de janeiro de 2019
novembro
n.º de utentes da Piscina coberta
n.º de entradas cedidas a instituições
n.º de utentes possuem Cartão Social
(Isenção de pagamento)

dezembro
479
918
9

janeiro
458
395
9

TOTAL
456
735
7

1393
2048
25

Pavilhão Gimnodesportivo
Utentes e atividades
Novembro
Atividade
Treinos de Basquetebol

Entidade
Basquetebol ASC/BVRM

Jogos de Basquetebol

Basquetebol ASC/BVRM

Seniores a Mexer

Município Reguengos Monsaraz

N.º Participantes/ Utentes
779
255
50

Dezembro
Atividade
Treinos de Basquetebol
Jogos de Basquetebol
Treinos Seleções Regionais
Basquetebol
Seniores a Mexer

Entidade
Basquetebol ASC/BVRM
Basquetebol ASC/BVRM
Associação Basquetebol do
Alentejo
Município Reguengos Monsaraz

N.º Participantes/ Utentes
815
315
85
70

Janeiro
Atividade
Treinos de Basquetebol
Jogos de Basquetebol
Seniores a Mexer

Entidade
Basquetebol ASC/BVRM
Basquetebol ASC/BVRM
Município Reguengos Monsaraz

N.º Participantes/ Utentes
845
162
40
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Campos de ténis
Atividade ténis livre
MÊS
ENTIDADE
novembro
Vários Grupos/ Individual
dezembro
Vários Grupos/ Individual
Janeiro
Vários Grupos/ Individual
TOTAL DE PARTICIPANTES/ UTENTES

Nº PARTICIPANTES/UTENTES
20
25
30
75

Polidesportivo
MÊS
ENTIDADE
novembro
Vários Grupos/individual
dezembro
Vários Grupos/individual
Janeiro
Vários Grupos/individual
TOTAL DE PARTICIPANTES/ UTENTES

Nº PARTICIPANTES/UTENTES
40
55
45
140

Séniores a Mexer
Grupos da tarde
Média de Alunos por Grupo
São Marcos do Campo
Campinho
Cumeada
Motrinos
Outeiro
Telheiro
Barrada
Monsaraz
Reguengos de Monsaraz
Santo António do Baldio
Carrapatelo
São Pedro do Corval
Perolivas
Caridade
TOTAL MÉDIO DE ALUNOS

novembro

dezembro
11
21
11
7
25
15
11
13
84
22
11
21
20
21
293

janeiro
9
11
5
4
12
8
5
6
44
11
6
10
10
10
151

10
19
9
7
20
13
9
13
81
22
11
21
19
21
275
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ACS | Ação Social
Gabinete de Inserção Profissional
novembro
Nº Atendimentos Mensal
54

Proveniência Geográfica (Freguesia)
Reguengos:24
Corval: 11
Monsaraz:7
Campo: 5
Campinho:7
Outro:-

Publico - Alvo
Jovens, Ativos,
Desempregados,
Empresas

Proveniência Geográfica (Freguesia)
Reguengos: 27
Corval: 12
Monsaraz:3
Campo: 8
Campinho:6
Outro:2

Publico - Alvo
Jovens, Ativos,
Desempregados,
Empresas

Proveniência Geográfica (Freguesia)
Reguengos: 35
Corval: 17
Monsaraz:9
Campo: 11
Campinho:8
Outro:3

Publico - Alvo
Jovens, Ativos,
Desempregados,
Empresas

dezembro
Nº Atendimentos Mensal
58

janeiro
Nº Atendimentos Mensal
83

Durante os meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro de 2019 foram efetuados
pelo Gabinete de Inserção Profissional (GIP) cerca de 194 atendimentos, destacando-se os
indivíduos provenientes da freguesia de Reguengos: cerca de 86 utentes.
Foram também efetuados, no período em análise, cerca de 62 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 23 Ofertas de
emprego. No mesmo período foram efetuadas cerca de 36 apresentações de
desempregados a ofertas de emprego, e efetuadas 11 colocações em ofertas de emprego.
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O GIP esteve em contacto no período em análise com aproximadamente 12 empresas,
exclusivamente do Concelho de Reguengos de Monsaraz para esclarecimentos /
consultadoria na área do Emprego.
O GIP acompanhou uma técnica do IEFP durante vários dias no final de janeiro em várias
entidades e empresas do concelho no sentido de servir de mediador e disponibilizar os
serviços de formação do Instituto de Emprego e Formação Profissional a essas mesmas
empresas e entidades.

Ação Social
Realizaram-se 35 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”
Nos meses de novembro de 2018 e janeiro de 2019 foi dada continuidade aos trabalhos
dos meses anteriores, com dinamização de atividades de estimulação cognitiva. Tivemos
então a seguinte calendarização:

novembro 2018
01
FERIADO
04

11

05
10:30/12:00h
Sto Ant.º do
Baldio (P)
14:00/15:30h
Telheiro (P)
12
11:00/12:30h
Carrapatelo
(P)
14:00/15:30h
Caridade (P)

06
10:00/11:30h
Reg. de
Monsaraz (P)
14:00/15:30h
S. Pedro do
Corval (P)
13
10:00/11:30h
Perolivas (P)
14:00/15:30h
Barrada (P)

07

14

08
11:00/12:30h
Outeiro (P)
14:00/15:30h
Cumeada (P)
15
11:00/12:30h
Motrinos (P)
14:00/15:30h
S.Marcos do
Campo(P)

02
10:00/11:30h
Campinho (P)
14:00/15:30h
Monsaraz (P)
09

03

10
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16
10:00/11:30h
Campinho (P)
14:00/15:30h
Monsaraz (P)

17

Gabinete da Presidência
Informação do Presidente da Câmara Municipal

18

19

20

21

22
11:00/12:30h
Outeiro (P)
14:00/15:30h
Cumeada (P)
29
11:00/12:30h
Motrinos (P)
14:00/15:30h
S.Marcos do
Campo(P)

23

24

25

26
11:00/12:30h
Carrapatelo
(P)
14:00/15:30h
Caridade (P)

27
10:00/11:30h
Perolivas (P)
14:00/15:30h
Barrada (P)

28

04
10:00/11:30h
Reg. de
Monsaraz
(P+N)
14:00/15:30h
S. Pedro do
Corval (P+N)
11
10:00/11:30h
Perolivas
(P+N)
14:00/15:30h
Barrada (P+N)

05

06
11:00/12:30h
Outeiro (P+N)
14:00/15:30h
Cumeada
(P+N)

07

08

12

13
11:00/12:30h
Motrinos
(P+N)
14:00/15:30h
S.Marcos do
Campo(P+N)

14
10:00/11:30h
Campinho
(P+N)
14:00/15:30h
Monsaraz
(P+N)

15

01

02

03

04

05

08
10:00/11:30h
Reg. de
Monsaraz (P)
14:00/15:30h
S.Pedro do
Corval(P)
15
10:00/11:30h
Perolivas (P)
14:00/15:30h
Barrada (P)

09

10
11:00/12:30h
Outeiro (P)
14:00/15:30h
Cumeada (P)

11

12

16

18
10:00/11:30h
Campinho (P)
14:00/15:30h
Monsaraz (P)

19

22
10:00/11:30h
Reg. de
Monsaraz(P)
14:00/15:30h
S. Pedro do
Corval (P)

23

17
11:00/12:30h
Motrinos (P)
14:00/15:30h
S.Marcos do
Campo(P)
24
11:00/12:30h
Outeiro (P)
14:00/15:30h
Cumeada (P)

25

26

30
10:00/11:30h
Campinho (P)
14:00/15:30h
Monsaraz (P)

dezembro 2018
02

03
10:30/12:00h
Sto Ant.º do
Baldio (P+N)
14:00/15:30h
Telheiro (P+N)

09

10
11:00/12:30h
Carrapatelo
(P+N)
14:00/15:30h
Caridade
(P+N)

janeiro 2019

06

07
10:30/12:00h
Sto Ant.º do
Baldio (P)
14:00/15:30h
Telheiro (P)

13

14
11:00/12:30h
Carrapatelo (P)
14:00/15:30h
Caridade (P)

20

21
10:30/12:00h
Sto Ant.º do
Baldio(P)
14:00/15:30h
Telheiro (P)
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27

28
11:00/12:30h
Carrapatelo (P)
14:00/15:30h
Caridade (P)

29
10:00/11:30h
Perolivas (P)
14:00/15:30h
Barrada (P)

30

31
11:00/12:30h
Motrinos (P)
14:00/15:30h
S.Marcos do
Campo(P)

Legenda: (P) – Psicologia; (P+N) – Psicologia e Nutrição.

As atividades foram realizadas com periodicidade quinzenal, em cada um dos 14 grupos. A
intenção é realizar sempre atividades diferentes em cada uma das sessões, em que são
estimuladas funções cognitivas.
A tabela seguinte indica o número de participantes e o número de sessões realizadas em
cada um dos grupos
Projeto "Séniores a
Mexer"
São Marcos do Campo
Campinho
Cumeada
Motrinos
Outeiro
Telheiro
Barrada
Monsaraz
Reguengos de
Monsaraz
Santo António do
Baldio
Carrapatelo
São Pedro do Corval
Perolivas
Caridade
Total

novembro 2018
Dinamização de
Atividade
nº
nº
participantes
sessões
6
1
14
2
18
2
10
2
26
2
5
1
14
2
27
3

dezembro 2018
Dinamização de
Atividade
nº
nº
participantes
sessões
3
1
0
0
6
1
3
1
10
1
5
1
7
1
0
0

janeiro 2019
Dinamização de
Atividade
nº
nº
participantes
sessões
13
2
6
1
0
0
8
2
19
2
10
2
12
2
5
1

12

1

15

1

19

2

11

1

10

1

19

2

12
11
19

2
1
2

5
16
10

1
1
1

13
26
19

2
2
2

29

2

10

1

21

2

214

24

100

12

190

24

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. Neste período foram
efetuadas 17 sessões, com uma média de 4 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.
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Atendimento à comunidade
Novos pedidos
Processos em Acompanhamento
Arquivados
Pedidos em espera
Atendimentos individuais
Av. Procedimentos Concursais

novembro 2018
0
3
3
0
6
0

dezembro 2018
1
4
0
0
5
0

janeiro 2019
0
4
0
0
6
0

TOTAIS
1
11
3
0
17
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.
No período de setembro e outubro, foram realizados 10 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 3 atendimentos, instaurados
dois novos processos e foram atribuídos bens necessários a 10 famílias inscritas na Loja
Social. Entre novembro e a presente data foram rececionados 25 caixas/sacos, contendo
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roupas, calçado e brinquedos para posterior triagem e entrega às famílias carenciadas no
concelho.

Cartão Social do Munícipe
Durante o período de 12 de novembro de 2018 até à presente data, foram apresentadas
76 candidaturas para atribuição/renovação do Cartão Social do Munícipe, dando origem à
atribuição de 59 cartões, à renovação de 6 cartões e ao indeferimento de 11 cartões
sociais.
Durante o mesmo período foram atribuídos 466,24 € 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 21 beneficiários do Cartão Social do Munícipe.
Ainda durante este período foram colocados 8 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, auferindo o valor do Indexante de Apoios Sociais previsto para
o ano de 2018.
Relativamente aos apoios previstos na área da habitação, foram atribuídos a 2 beneficiários
do cartão social, os valores totais de 5.254,00 €, referentes a materiais e/ou mão-de-obra,
para a realização de obras conforme as necessidades apresentadas e comprovadas pelo
Serviço de Ação Social do Município de Reguengos de Monsaraz.

Rede Social do Concelho de Reguengos de
Monsaraz
O Núcleo Executivo do CLAS realizou uma reunião durante o mês de novembro de 2018,
onde se deu início ao processo de atualização dos documentos estratégicos da Rede Social,
nomeadamente o Diagnóstico Social e o Plano de Desenvolvimento Social.
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No mês de janeiro o Núcleo Executivo voltou a reunir para proceder à emissão de parecer
qualitativo à candidatura do Município de Reguengos de Monsaraz ao Programa Escolhas
7ª Geração, a qual mereceu parecer favorável desta estrutura.

Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens do Concelho de Reguengos de
Monsaraz
A CPCJ de Reguengos de Monsaraz durante o período de 12 de novembro de 2018 até 6
de fevereiro de 2019 realizou 6 reuniões ordinárias de modalidade restrita e 3 reuniões
plenárias de modalidade alargada, 5 visitas domiciliárias e 4 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 2018/2019.
Durante o mesmo período foram efetuados 47 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 16 de novembro de 2018, 3 membros da CPCJRM participaram num Seminário, na
cidade de Fronteira, intitulado “A importância da Audição da Criança”.
No dia 24 de novembro de 2018, conforme previsto no Plano de Atividades para o ano
2018, a CPCJ de Reguengos de Monsaraz organizou uma atividade, no âmbito do Dia
Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, com a exibição do filme
“Room”, que passou no Auditório Municipal de Reguengos de Monsaraz. A atividade
contou com cerca de 30 pessoas.
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No dia 11 de janeiro de 2019, a Presidente da CPCJRM e a representante da Segurança
Social, participaram no Encontro Regional das CPCJ´s do Alentejo, em Vila Viçosa, que
contou com a presença da Presidente da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e
Proteção das Crianças e Jovens.
No dia 25 de janeiro de 2019, a CPCJRM sofreu alterações na sua composição, uma vez
que cessaram funções dois membros, que cumulativamente ocupavam os cargos de
Presidente e Secretária, tendo sido eleito novo Presidente, e integrado a modalidade
restrita da CPCJ de Reguengos de Monsaraz outro membro.
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Atividades em
parceria com o
Centro de Saúde de
Reguengos de
Monsaraz
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Fisioterapia
Relatório referente ao 4º trimestre de 2018.
Cuidados curativos
CUIDADOS
CURATIVOS

Condições
MúsculoEsquelética
Respiratória
Neurológica
TOTAL

1ª
OBSERVA
ÇÃO
REALIZAD
A

Nº
UTENTES
TRATADO
S NO ANO

Nº
UTENTES
TRATADO
S NO
TRIMESTR
E

Nº DE
TRATAME
NTOS
REALIZAD
OS

Nº
UTENTES
EM LISTA
ESPERA P/
TRATAM.

TEMPO
MÉDIO
ESPERA P/
TRATAM.

DOMICÍLI
OS
EFECTUA
DOS

TEMPO
MÉDIO
ESPERA 1ª
OBSERV.

38

131

39

629

32

120 dias

3

120 dias

0
5
43

16
23
170

0
6
45

0
69
698

0
6
38

0
60 dias
0

0
0
3

0
60 dias
0

Encaminhamento utentes 1ª vez
REFERENCIAÇÃO
Médico Família
CONSULTA HESE
Por Telemedicina
Presença Física Hospital(HESE)
Consulta ULSNA
Presença Física ULSNA
Telemedicina ULSNA(reavaliação)
Outro Médico Fisiatra
TOTAL

Nº

16
21
5
1
43

Caracterização utentes 1ª vez
SEXO MASCULINO
<1 ano
1 a 5 anos
6 a 10 anos
11 a 18 anos
19 a 50 anos
51 a 65 anos
> 65 anos

2

TOTAL

SEXO FEMININO

TOTAL

2

2

3
5

7
7
7
10

9
7
10
15

10

33

43

Atividades de promoção da saúde
PROMOÇÃO da SAÚDE

POPULAÇÃO
ABRANGIDA

Nº SESSÕES
REALIZADAS

CARGA
HORÁRIA
TOTAL
(H)

OBSERV.

ATIVIDADES
Classes de Cinesioterapia Corretiva Postural

PROMOÇÃO da SAÚDE
10-12 A
16

c)

Classes de Cinesioterapia Corretiva Postural

13-16A

38

c)

Classes de Cinesioterapia Corretiva Postural

17A- 20 A

0

c)
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PROMOÇÃO da SAÚDE

POPULAÇÃO
ABRANGIDA

Nº SESSÕES
REALIZADAS

CARGA
HORÁRIA
TOTAL
(H)

OBSERV.

ATIVIDADES
Classes de Cinesioterapia Corretiva Postural

PROMOÇÃO da SAÚDE
50 - 65 A
41

c)

Classes de Cinesioterapia Corretiva Postural

mais de 66 A

c)

TOTAL

20
115

0

Outras atividades desenvolvidas
OUTRAS ATIVIDADES
Registos nos processos dos utentes
Reunião UCC Almoreg
Reunião ECCI
Reunião URAP
Reunião no ACES
Projeto ABC dac Grávida e do Bébé
Realização da Estatística
Consultas de Reavaliação por Telemedicina com ULSNA
Reunião com Responsável pela Saúde Escolar- AERM
Projeto O peso das Mochilas, as Posturas Incorretas e as
Minhas Costas (avaliação postural e pesagem dos alunos 5
e 7 anos)

Nº DE
ATIVIDADES
REALIZADAS

1
2

CARGA
HORÁRIA
TOTAL (H)
25 H/ mês
1 H 30m
1 H 30m
9H
1H30m
3H
3H

OBSERV.
a)

b)

14 consultas
2H
2

14 H

Observações
a) os registos são realizados diariamente;
b) a estatística é realizada diariamente e no final de cada trimestre;
c) nas classes (promoção da saúde) o nº de utentes está contabilizado nos cuidados
curativos;
d) as consultas de telemedicina foram de reavaliação e não de 1ª vez, assim não vem como
referenciação de 1ª vez.

Município de Reguengos de Monsaraz | Câmara Municipal
Praça da Liberdade | Apartado 6 | 7201-970 Reguengos de Monsaraz
Tel. (+351) 266 508 040 | Fax. (+351) 266 508 059
geral@cm-reguengos-monsaraz.pt | www.cm-reguengos-monsaraz.pt

