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OS VALORES DA SUSTENTABILIDADE

MEIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: JORNAL PALAVRA
FEVEREIRO 2021EDIÇÃO: 

Os vales de compras podem ser usados em todos os comércios e prestadores de serviços locais 

que adiram a esta medida que pretende apoiar o comércio local. A autarquia nunca poderia atuar 

sem esse consentimento dos agentes económicos. 

Os comerciantes e prestadores de serviços receberão sempre que entendam apresentar os vales 

para serem reembolsados pela tesouraria municipal.

Vouchers para profissionais da linha da frente

Os vouchers só podem ser usados nos espaços comerciais aderentes à campanha + 

comércio?

Os comerciantes vão receber o pagamento mensalmente ou no fim da campanha?

Para quando está prevista a entrega dos vouchers aos profissionais da linha da frente?

Já começaram a ser distribuídos às entidades que já nos facultaram toda a informação.

Quantos vouchers vão ser entregues?Como foi oportunamente informado serão globalmente 

emitidos mais de mil vales de compras, além de todos os que vierem ainda a ser requeridos por 

munícipes com residência fiscal no concelho de Reguengos de Monsaraz, mas a desempenhar a 

sua missão fora do concelho.

 

Em concreto, que benefícios podem ter os comerciantes com esta campanha?

Toda a campanha é para beneficiar o comércio local. Obviamente fomenta as vendas que 

poderiam, caso não existisse esta e todas as restantes medidas da campanha “+comércio local”, 

passar por outros canais de distribuição que não o comércio tradicional e local ou os prestadores 

de serviços de todo o concelho. Só por si esta medida significa um valor bem acima dos 30 mil 

euros, que corresponde a vendas efetivas no comércio local. Alguns destes vales irão corresponder 

mesmo a compras a efetuar por pessoas que virão ao concelho de Reguengos de Monsaraz com 

esse propósito específico, mesmo sem morar no concelho e desde que desempenhem cá a sua 

missão/profissão na linha da frente.

Serviço de Táxi – Take Away

 Já foram prestados mais de quatrocentos serviços, facto que nos deixa a todos certamente muito 

contentes pelo apoio que está a ser bem aproveitado pelos restaurantes reguenguenses, pelos 

taxistas reguenguenses e pelos reguenguenses que têm oportunidade de poder receber em suas 

casas a magnifica gastronomia do concelho.

Quantos serviços foram contabilizados até ao momento?
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Que valor monetário está em causa para a autarquia?

O valor monetário das vendas é certamente significativo e o total dos serviços dos táxis é coberto 

integralmente pelo orçamento municipal, estando a autarquia muito atenta a todas as 

oportunidades que possam vir a surgir, ao nível de possíveis apoios do Governo ou de fundos 

comunitários para comparticipação de custos motivados pela pandemia.

Obras da Praça da Liberdade

Foi cumprido o caderno de encargos previsto?

Foi integralmente cumprido no valor da empreitada, trabalhos a menos e trabalhos 

complementares, todos eles aprovados por unanimidade na Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz.

Porque razão não está ainda montado o Quiosque? E o Carrocel?

Logo que esteja ligada a iluminação cénica da Praça da Liberdade.

Assim que a seja possível agendar, pois o que preocupa atualmente a autarquia é a evolução da 

situação epidemiológica do concelho, da região e do país. 

Para quando a inauguração

O quiosque será montado brevemente, a sua entrega sofreu um atraso devido a ruturas de 

produção no fornecedor por motivos justificados pela pandemia. Quanto ao carrocel foi por não 

ser minimamente adequado devido ao momento que atravessamos em termos de saúde pública.

Quando vai abrir ao trânsito?

O orçamento previsto inicialmente sofreu alterações? Qual o valor total da obra?

O orçamento inicial não sofreu qualquer alteração, tal como os trabalhos complementares 

também não sofreram qualquer alteração orçamental. O valor da obra é de 900 mil euros (mais 

concretamente 900.130,34 euros) mais IVA à taxa de 6%.


