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Isenções nas tarifas de abastecimento de água, saneamento e resíduos urbanos 

Autarquia está a apoiar as famílias, associações,

instituições sociais, empresas e empresários


A Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz deliberou por unanimidade 

em reunião do executivo realizada no 

dia 27 de janeiro apoiar os consumidores 

dos serviços de abastecimento de água, 

de saneamento e de gestão de resíduos 

urbanos do concelho durante o estado de 

emergência. A autarquia está a isentar 

na totalidade o pagamento do valor da 

tarifa fixa de abastecimento de água aos 

consumidores domésticos nos meses 

com estado de emergência, com início 

no processamento referente aos consu-

mos de janeiro e até março, altura em 

que a medida deverá ser reavaliada caso 

se mantenha este quadro legal. 

A câmara municipal está igualmente a 

dispensar o pagamento das tarifas fixas 

e variáveis dos serviços de abastecimen-

to de água, saneamento e resíduos urba-

nos a todas as instituições sociais do 

concelho e à Associação Humanitária 

Bombeiros Voluntários de Reguengos de 

Monsaraz. Foi também decidido isentar 

do pagamento das tarifas fixas destes 

serviços todos os utilizadores não-

domésticos e as associações sem fins 

lucrativos, com exceção dos organismos 

públicos, e das tarifas variáveis às 

empresas e empresários em nome indi-

vidual sedeados no concelho que com-

provem a redução de 30 por cento no 

valor da faturação, face ao período homó-

logo de 2020 (janeiro, fevereiro e março 

de 2020). 

Com estas medidas que representam 

uma perda de receita mensal de 30 mil 

euros para a autarquia pretende-se apoi-

ar as famílias que perderam rendimen-

tos por causa da crise económica devido 

à pandemia de covid19 e por terem de 

passar mais tempo no seu domicílio em 

consequência da obrigação de confina-

mento, pelo recurso a mecanismos de 

prestação de trabalho na habitação 

(teletrabalho), pelo encerramento das 

entidades patronais e pela suspensão 

das atividades letivas presenciais e não 

presenciais em estabelecimento escolar 

ou equipamento social de apoio à pri-

meira infância ou deficiência. 

Relativamente aos consumidores não-

domésticos, a autarquia quer ajudar as 

associações que por estarem encerradas 

registaram uma quebra de receitas, em 

muitos casos centradas no funciona-

mento de bares e restaurantes, mas 

também as empresas e empresários em 

nome individual, nomeadamente das 

pequenas empresas que constituem o 

grosso do tecido empresarial do conce-

lho, muitas delas ligadas ao setor do 

turismo e que tiveram de reduzir ou 

encerrar a sua atividade neste período 

de forte quebra do consumo. 

Serviço de empréstimo
domiciliário de livros, DVD'S e
CD's em regime Takeaway 

Biblioteca Municipal de
Reguengos de Monsaraz 

1. Escolha os títulos da sua 
preferência no catálogo online da
Biblioteca Municipal em 
www.cm-reguengos-
monsaraz.pt/biblioteca 

2. Contacte-nos por telefone (266
508 040) ou por email(
biblioteca@cm-reguengos-
monsaraz.pt) e indique os livros
(limite máximo de 5 livros) que
pretende requisitar (títulos e
autores). Forneça o seu número de
Leitor da Biblioteca Municipal e o
seu nome completo. 

3. Recolha os livros por si
solicitados na Biblioteca Municipal
(08h00 às 14h00) no horário
agendado. 

NOTA: Os documentos entregues na
sequência da disponibilização deste
serviço vão fi car em quarentena para 
evitar riscos de contágio no
empréstimo seguinte. 

Takeaway 
Literário 

Mais 

LOCAL 
Comércio Apoio à Restauração 

14 a 28 de fevereiro de 2021 

RESTAURANTES ADERENTES 
100 ESQUADRIA 

CAFÉ AVENIDA 

CAFÉ SNACK BAR DIAS 

MAFALDA CAKE DESIGN 

O CONVIVIO 

CHURRASQUEIRA GÓIS 

CASA DO BENFICA 

O COMPADRE 

A MOIRA 

A GRELHA 

ALOENDRO 

CASA DO FORNO 

CLASSIC PUB 

ESPORÃO 

O GATO 

PIZZARIA JONA 

SABORES DE MONSARAZ 

A TAREFA 

SEU CAFÉ 

ZÉ DO BARCO 

266 503 795 / 967 730 692 

969 217 800 

966 062 723 

965 445 288 

266 519 355 

968 092 517 / 266 502 353 

266 501 383 

965 124 031 

966 348 940

 918 115 336 

266 502 840 / 963 031 583 

266 502 399 / 963 579 430 

962 854 745 

266 501 066 

932 649 105 

932 008 881 

964 884 067 

963 135 615 

266 502 109 / 969 067 073 

936 457 373 

Até ao dia 28 de fevereiro, a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz 

está a envolver os setores da restauração e serviços locais de táxis com 

toda a população e alojamentos turísticos que pretendam encomendar as 

suas refeições nos restaurantes, numa iniciativa de entrega de refeições 

ao domicílio em todo o território do concelho. 

Os restaurantes e os serviços de táxis articularão diretamente entre si as 

entregas nas moradas das pessoas que efetuarem as encomendas das 

refeições. 

EM QUE CONSISTE E QUANDO ACONTECE? 

QUANTO CUSTA? 
O serviço será gratuito para os restaurantes e para toda a população 

(munícipes e visitantes ou turistas), estando limitado à disponibilidade 

horária de funcionamento de cada unidade de restauração aderente a esta 

medida de apoio municipal extraordinário. 

COMO USUFRUIR? 
Para usufruir desta iniciativa, qualquer pessoa, em qualquer ponto do 

concelho de Reguengos de Monsaraz, deverá efetuar uma chamada 

telefónica para um dos restaurantes aderentes solicitando a entrega ao 

domicílio da sua refeição. Quem solicitar o serviço apenas pagará a 

refeição escolhida, não sendo cobrado qualquer valor adicional pelo 

serviço da entrega ao domicílio do cliente. Este serviço está igualmente 

disponível para todos os alojamentos turísticos do concelho. 

l Voto de Pesar pelo falecimento de João Cuti-
leiro (1937-2021) - Aprovado por unanimidade 

Reunião de 27 de janeiro 2021 

Reunião de 13 de janeiro 2021 

l Projeto da primeira alteração ao Regulamento 
do Orçamento Participativo do Município de 
Reguengos de Monsaraz - Aprovado por 
unanimidade 

l Início do procedimento de reconhecimento e 
atribuição de dominialidade pública ao 
caminho rural denominado “Caminho da 
Junqueira”, sito na freguesia de Reguengos de 
Monsaraz - Aprovado por unanimidade 

l Prorrogação da vigência das medidas de apoio 
previstas na alínea b), c) e n) do artigo 9.º do 
Plano de Medidas excecionais para o relan-
çamento económico e social do concelho de 
Reguengos de Monsaraz – Fundo Municipal de 
Emergência COVID-19 - Aprovado por 
unanimidade 

l Minuta do Protocolo para implementação do 
Gabinete de Apoio aos Emigrantes, a celebrar 
entre a Direção-Geral dos Assuntos Consulares 
e Comunidades Portuguesas e o Município de 
Reguengos de Monsaraz - Aprovado por 
unanimidade 

l Apoio aos consumidores dos serviços de 
abastecimento de água, saneamento e de 
gestão de resíduos urbanos do Município de 
Reguengos de Monsaraz, em consequência da 
pandemia provocada pela doença COVID-19 -
Aprovado por unanimidade 

l Fatores de ponderação específicos – critérios 
de apoio ao associativismo social – Ano 2021 -
Aprovado por unanimidade 

l Fatores de ponderação específicos – critérios 
de apoio ao associativismo cultural e recreativo 
– Ano 2021  - Aprovado por unanimidade 

Principais Deliberações 
da Câmara Municipal 
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