
REGUENG®S 

DE MONSARAZ 


EDITAL 


ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - PROPOSTAS DEFINITIVAMENTE ADMITIDAS 

À FASE DE VOTAÇÃO 

Élia de Fátima Janes Quintas, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, 

torna público, nos termos do n. º 4 do artigo 17. º do .Regulamento do Orçamento Participativo do 

Município de Reguengos de Monsaraz, as listas das propostas definitivamente admitidas e a 

submeter à fase de votação da edição de 2021 do Orçamento Participativo, as quais se anexam 

ao presente edital e aqui se dão por integralmente reproduzidas para todos os legais efeitos. 

Mais se informa, nos termos do n. º 6 do artigo 18. º e do artigo 25. º do Regulamento do 

Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz, que a "fase de votação" 

decorrerá entre 15 de setembro e 15 de outubro de 2021. 

A votação das propostas, será efetuada no portal on-line criado para o efeito, cujo acesso poderá 

ser efetuado diretamente a partir da página eletrónica da autarquia em www.cm-reguengos

monsaraz.pt . 

Reguengos de Monsaraz, 15 de setembro de 2021 

Élia de Fátima Janes Quintas 

Vice-Presidente da Câmara Municipal 
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Orçamento Participativo 2021 

ANEXO I 

Propostas Recebidas 

 

ID: OPRM2021-1 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

Requalificação da Rua 1º de Maio - "Casas Novas" em S. Pedro do Corval 

DESCRIÇÃO 

Requalificação da Rua 1º de Maio, em S. Pedro do Corval, com construção de rede de águas 

pluviais, de passeios, e zona de volteio para os veículos. A rua atualmente não dispõe de rede 

de água pluviais e quando chove a própria rua é a linha de água, causando imensos transtornos 

aos moradores. Também o facto de não ter passeios nem zona de volteio, torna a circulação na 

mesma complicada, ainda mais quando se trata de casos de emergência. 

ÁREA TEMÁTICA 

Urbanismo, reabilitação e requalificação urbana 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 

Corval 



 
 

 
ORÇAMENTO ESTIMADO 

25001 a 75000€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise Técnica: 

Proposta Excluída, nos termos da alínea g) do n.º 4 do artigo 15.º do Regulamento do 

Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz – proposta já contemplada 

em edição anterior do Orçamento Participativo e já contemplada nos documentos previsionais 

da autarquia. 



 
 

 
ID: OPRM2021-2 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

Guia de Aves Comuns do Parque da Cidade 

DESCRIÇÃO 

A criação de um "Guia de Aves Comuns do Parque da Cidade" envolvendo os alunos do 1º ciclo 

do AERM é uma ferramenta didática fundamental para dar a conhecer a avifauna do Parque da 

Cidade a toda a comunidade local, bem como, a todos os que visitam a cidade de Reguengos de 

Monsaraz. - Sensibilizar e consciencializar a comunidade local para a diversidade biológica 

(BIODIVERSIDADE) existente no Parque da Cidade; - Promover sessões de observação de aves 

no Parque da Cidade; - Envolver os alunos do 1º ciclo na criação do Guia através do desenho das 

diferentes espécies de aves a incluir no Guia; - Fotografar 20 a 24 espécies de aves comuns 

existentes no Parque da Cidade a incluir no Guia; - Pesquisar cada espécie em fontes fidedignas 

ÁREA TEMÁTICA 

Ambiente, sustentabilidade e energia 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 

Reguengos de Monsaraz 

ORÇAMENTO ESTIMADO 

0 a 5000€ 

 

Análise Técnica: 

Proposta Admitida.  



 
 

 
ID: OPRM2021-3 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

Aquisição de viatura para o Agrupamento 1085 - Reguengos de Monsaraz 

DESCRIÇÃO 

Aquisição de viatura para o transporte seguro e adequado de crianças e jovens escuteiros, bem 

de material adequado para as atividades. Atualmente o agrupamento não dispõe de viatura para 

as suas necessidades frequentes e esta seria uma mais valia para satisfazer as mesmas e 

potenciar as ofertas educativas do Agrupamento 1085 no Concelho de Reguengos de Monsaraz. 

Objetivos específicos: - Aquisição de viatura adequada e segura para as necessidades do 

Agrupamento; - Transporte seguro de crianças e jovens; - Viatura com possibilidade de 

transporte maiores quantidades de material. 

ÁREA TEMÁTICA 

Educação e juventude 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 

Reguengos de Monsaraz 

ORÇAMENTO ESTIMADO 

25001 a 75000€ 

 

 



 
 

 
Análise Técnica: 

Proposta Excluída, nos termos da alínea j) do n.º 4 do artigo 15.º do Regulamento do 

Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz – proposta suscetível ser 

apoiada por outros instrumentos municipais de apoio, nomeadamente o Regulamento de 

Apoio ao Associativismo Local do Município de Reguengos de Monsaraz.  



 
 

 
ID: OPRM2021-4 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

Escola de Música da SFHR 

DESCRIÇÃO 

A Escola de Música da Sociedade Filarmónica Harmonia Reguenguense apresenta-se como a 

valência de primordial importância para a instituição, constituindo um dos seus pilares e a base 

do ensino da música a dezenas de jovens do nosso concelho, permitindo um trabalho continuo 

ao longo dos seus 136 anos de história, formando centenas de homens e mulheres que desde 

cedo despertaram para a aprendizagem desta nobre arte. Atravessamos um período de 

mudança e renovação a vários níveis e é imprescindível uma lufada de ar fresco no que à escola 

de música diz respeito. O facto de termos alunos em condições teóricas da aprendizagem do 

solfejo e não termos um instrumento para lhes entregar com vista a aumentar o estímulo e a 

continuidade nas suas aprendizagens, deixa-nos bastante preocupados. A aquisição de 

instrumentos para a Escola de Música é fundamental, os existentes não tem arranjos possíveis 

e trata-se de remendar e enxertar a curto prazo sem quaisquer condições sonoras e técnicas 

necessárias a uma boa aprendizagem. Temos necessidade de adquirir instrumentos de várias 

classes, ou seja madeiras (clarinetes, flautas e saxofones), metais (tuba, eufónio, trompa, 

trompete e trombone) e percussão ( caixas de guerra, bombo e pratos). Só assim conseguiremos 

dar continuidade, com a qualidade que prezamos, ao ensino da música no seio da nossa 

instituição centenária. 

ÁREA TEMÁTICA 

Cultura e Património 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 



 
 

 
Reguengos de Monsaraz 

ORÇAMENTO ESTIMADO 

75001 a 190000€ 

 

Análise Técnica: 

Proposta Excluída, nos termos da alínea j) do n.º 4 do artigo 15.º do Regulamento do 

Orçamento Participativo do Município de Reguengos de Monsaraz – proposta suscetível ser 

apoiada por outros instrumentos municipais de apoio, nomeadamente o Regulamento de 

Apoio ao Associativismo Local do Município de Reguengos de Monsaraz. 

 

  



 
 

 
ID: OPRM2021-5 

SECÇÃO DE DADOS DO(S) PROPONENTE(S) 

NOME COMPLETO 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

DATA DE NASCIMENTO 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL 

TELEFONE 

XXXXXXXXXXXXXXX 

 

SECÇÃO DE DADOS DA PROPOSTA 

TÍTULO 

Sistema de Partilha de Bicicletas de Reguengos de Monsaraz 

DESCRIÇÃO 

Criar o sistema de partilha de bicicletas de Reguengos de Monsaraz com vista a potenciar a 

mobilidade dos munícipes e melhores práticas ambientais (mobilidade ecológica). O sistema 

deverá ser composto por bicicletas eléctricas e convencionais com estações de levantamento e 

depósito dos veículos distribuídas por vários locais da cidade de Reguengos de Monsaraz. As 

bicicletas poderiam ser utilizadas em pequenas deslocações diárias por residentes e visitantes, 

mediante um preçário a definir (utilização diário ou passe anual) ou mesmo gratuitamente em 

deslocações de curta duração. 

ÁREA TEMÁTICA 

Ambiente, sustentabilidade e energia 

ÂMBITO GEOGRÁFICO 

Reguengos de Monsaraz 

ORÇAMENTO ESTIMADO 

10001 a 25000€ 

 

Análise Técnica: 

Proposta Admitida. 




