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 Reunião Ordinária realizada dia 16 de Dezembro de 2009  

Acta Nº 5  

 

Presidiu esta reunião o Senhor José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de 
Monsaraz. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os restantes membros presentes foram: Senhores Vereadores, Manuel Lopes Janeiro, Joaquina Maria Patacho 
Conchinha Lopes Margalha, Rui Paulo Ramalho Amendoeira e Carlos Manuel Costa Pereira. -----------------------------------  

Secretariou a reunião o Senhor João Manuel Paias Gaspar. -------------------------------------------------------------------------------  

No Salão Nobre dos Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, José 
Gabriel Paixão Calixto declarou aberta a reunião: Eram 10 horas.-------------------------------------------------------------------------  

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, ao abrigo do disposto no artigo 83.º da Lei n.º 
169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, propôs que fosse incluída na Ordem do 
Dia da reunião o assunto relativo a “Prorrogação do Prazo da Garantia Bancária emitida em benefício do Banco 
BPI – João Cerejo dos Santos (Cessão de Créditos) – Proposta n.º 37/GP/2009”. ----------------------------------------------  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, incluir o sobredito assunto na Ordem do Dia desta reunião por 
reconhecer a urgência da deliberação imediata. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Resumo Diário da Tesouraria 

O Senhor Presidente desta Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto fez presente o Resumo Diário da Tesouraria 
n.º 238, de 15 de Dezembro, p.p., que apresentava um “total de disponibilidades” no montante pecuniário de € 
627.972,24 (seiscentos e vinte e sete mil novecentos e setenta e dois euros e vinte e quatro cêntimos), dos quais € 
200.649,38 (duzentos mil seiscentos e quarenta e nove euros e trinta e oito cêntimos) referem-se a operações de 
tesouraria. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 XVIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta que nos dias 4 e 5 de Dezembro, 
corrente, realizou-se em Viseu o XVIII Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, no qual este 
Município de Reguengos de Monsaraz foi eleito para o Conselho Directivo, na qualidade de suplente, tendo sido o único 
concelho do Alentejo a ser eleito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Executivo Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 Visita do Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento e do Secretário de Estado do Turismo 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta que no próximo dia 21 de Dezembro, 
a partir das 16,30 horas, o Senhor Ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, Dr. José Vieira da Silva e 
o Senhor Secretário de Estado do Turismo, Dr. Bernardo Trindade, visitarão este concelho de Reguengos de Monsaraz, 
no qual assistirão à apresentação do Projecto Parque Alqueva e será assinado o Contrato de Financiamento da 1.ª 
Fase deste Projecto, seguindo-se a inauguração das instalações da Turismo Terras do Grande Lago Alqueva, sitas na 
Praceta Dr. Francisco Sá Carneiro, n.º 4, em Reguengos de Monsaraz (antiga Casa dos Magistrados). -----------------------  

Prosseguiu, referindo que este momento e estes actos são cruciais e de enorme significado para o Concelho de 
Reguengos de Monsaraz e que com a celebração deste Contrato de Financiamento começar-se-á a sentir o fluxo de 
emprego, já que começou a fase de obra. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Executivo Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Atlético Sport Clube: Declaração de Utilidade Pública 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta que no passado dia 4 de Dezembro, 
o Senhor Primeiro Ministro, Eng. José Sócrates declarou o Atlético Sport Clube pessoa colectiva de utilidade pública, 
conforme despacho que ora se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Despacho 

Declaração de Utilidade Pública 

O Atlético Sport Clube, pessoa colectiva de direito privado n.° 501.084.754, com sede na freguesia e concelho de Reguengos 

de Monsaraz,  

Fundado em 1929, tem como fins a promoção cultural dos seus sócios, através da educação cultural, física e desportiva, e a 

acção recreativa, visando a sua formação humana integral. Trata-se de um dos clubes mais significativos e antigos do distrito de 

Évora e tem contribuído de modo relevante para o desenvolvimento e fomento do desporto na região em que se encontra 

inserido. 

Inicialmente, o Atlético Sport Clube desenvolveu as modalidades de Ginástica, Ciclismo e Bilhar, tendo iniciado a partir de 1966 a 

actividade de Futebol, com filiação na Associação de Futebol de Évora. Já na década de 70, iniciou-se na prática e ensino do 

Basquetebol, modalidade que ainda hoje promove. Presentemente, o Clube dedica-se ao Futebol, ao Basquetebol e ao 

Cicloturismo, possibilitando a prática regular destas actividades desportivas a mais de 250 jovens, os quais vão participando nos 

campeonatos oficiais das respectivas associações distritais. 

O Atlético Sport Clube foi já galardoado com o prémio “Cremildo Pereira” pela Federação Portuguesa de Basquetebol. Foi um 

dos Clubes fundadores da Associação de Basquetebol de Évora e já foi campeão regional em todos os escalões. Tem 

colaborado quer com a Administração local, quer com as Federações e Associações representantes das modalidades praticadas. 

Coopera de igual modo com várias entidades públicas, estimulando actividades que se enquadram no programa nacional de 

desporto para todos “Mexa-se”. 
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Por estes fundamentos, conforme exposto na informação final do processo administrativo n.º 103/06 instruído na Secretaria-

Geral da Presidência do Conselho de Ministros, declaro-a pessoa colectiva de utilidade pública, nos termos do Decreto-Lei n.º 

460/77, de 7 de Novembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 391/2007, de 13 de Dezembro.” 

Voltou a intervir, referindo que esta Declaração de Utilidade Pública conseguiu almejar-se devido ao trabalho realizado 
na elaboração de toda a documentação necessária pelo nosso amigo Dr. Viriato Fonseca. ---------------------------------------  

O Executivo Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Tolerância de Ponto 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta que conforme é tradicional no 
período natalício e de fim de ano, propício à realização de reuniões familiares, bem como a deslocação de alguns 
funcionários para fora dos seus locais de residência durante o mesmo, propunha que fosse concedida tolerância de 
ponto aos funcionários desta autarquia no dia 24 de Dezembro e parte da tarde do dia 31 de Dezembro.---------------------  

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, conceder as tolerâncias de ponto propostas.--------------------------------  

 Desafectação do Domínio Público Municipal 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto fez presente o processo de desafectação do 
domínio público municipal de duas parcelas de terreno sitas na Urbanização de Santo António, em Reguengos de 
Monsaraz, para integração no domínio privado municipal e destinadas à construção de oito garagens, pelo que deu 
conta da informação técnica n.º 373/2009, da Divisão de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística, e que ora se 
transcreve:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Informação Técnica N.º DOTGU/373/2009 

Assunto: Desafectação do Domínio Público Municipal para o Domínio Privado Municipal de duas parcelas sitas na 
Urbanização de St.º António em Reguengos de Monsaraz 

Data Reguengos de Monsaraz, 15 de Dezembro de 2009 
 

No seguimento da análise ao processo apresentado, estes serviços técnicos elaboraram as seguintes considerações que se 

revelam neste parecer inter-orgânico, endo-municipal de carácter obrigatório, em ordem ao preceituado no Código do 

Procedimento Administrativo:  

 

1. Introdução 

O Município de Reguengos de Monsaraz pretende desafectar do Domínio Público Municipal para o Domínio Privado Municipal, 

duas Parcelas de terreno destinadas à construção de oito garagens, afim de proporcionar aos moradores do bairro sobredito as 

condições necessárias ao estacionamento privativo, em ordem ao solicitado anteriormente pelos mesmos.   

Deste modo, as parcelas a desafectar são as seguintes: 
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- Parcela 1, com 94,50 m2, que confronta a Norte com espaço público, a Sul com espaço público, a Nascente com o Largo 13 de 

Junho e a Poente com espaço público; 

 

- Parcela 2, com 94,50 m2, que confronta a Norte com espaço público, a Sul com espaço público, a Nascente com o Largo 13 de 

Junho e a Poente com espaço público; 

 

2. Antecedentes: 

O Regulamento Disciplinador do acesso à aquisição das garagens foi aprovado por deliberação da Câmara Municipal em 

Reunião Ordinária do dia 07 de Outubro de 2009. 

 

3. Enquadramento no Plano de Urbanização de Reguengos de Monsaraz: 

Compulsado este Plano Municipal de Ordenamento do Território, verifica-se que a pretensão se enquadra na Planta de 

Zonamento, na categoria de Espaço de Solo Urbanizado, Parque Habitacional. No que concerne ao enquadramento na Planta de 

Condicionantes, não existe qualquer servidão ou restrição de utilidade pública que inviabilize a proposta. 

 

2. Conclusão: 

Face ao exposto e à importância da proposta, propõe-se superiormente a emissão de Parecer Favorável.” 

Apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------------  

a) Acolher o teor da sobredita Informação Técnica n.º 373/2009; --------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, emitir parecer favorável à desafectação do domínio público municipal para o domínio privado 
municipal das identificadas parcelas de terreno; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal, de harmonia com o preceituado na alínea 
b), do n.º 4, do artigo 53.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -----  

d) Determinar à Secção de Expediente Urbanístico a adopção dos necessários procedimentos e actos administrativos e 
materiais indispensáveis à execução da presente deliberação. ----------------------------------------------------------------------------  

Jardim de Infância: Visita do Secretário de Estado da Segurança Social 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro deu conta que no passado dia 5 de Dezembro o 
Senhor Secretário de Estado da Segurança Social, Dr. Pedro Marques visitou as obras do novo Jardim de Infância de 
Reguengos de Monsaraz, actualmente em fase final de conclusão.-----------------------------------------------------------------------  

O Executivo Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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TGV: Adjudicação do Troço Caia-Poceirão  
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro deu conta que no passado dia 12 de Dezembro, 
realizou-se nas proximidades de Évora a cerimónia de adjudicação das obras referente ao troço Caia-Poceirão do TGV 
(comboio de alta velocidade). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Executivo Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Ginasta Duarte Ramalho – Atleta de Alta Competição 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro deu conta que face aos extraordinários 
resultados e títulos alcançados ao longo dos anos o ginasta Duarte Ramalho, da Sociedade Artística Reguenguense 
logrou atingir o estatuto de atleta de alta competição; assim disse, estão de parabéns, não só o atleta, mas também os 
pais, os técnicos e a Sociedade Artística Reguenguense.------------------------------------------------------------------------------------  
O Executivo Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Atletismo: Atleta Joana Medinas 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro deu conta que a atleta Joana Medinas, nossa 
conterrânea, tem demonstrado qualidades inatas para a prática do atletismo, tendo recentemente pulverizado um 
record nacional da categoria que já perdurava há 22 anos, sendo tal motivo de orgulho para o Concelho. --------------------  
A este propósito, usou da palavra o Senhor Vereador, Rui Paulo Ramalho Amendoeira, frisando que a atleta em 
questão foi considerada a Atleta do Ano no Distrito de Évora no Desporto Escolar; pelo que, disse, em casos como este 
deveria pensar-se na atribuição de uma bolsa de mérito desportivo.----------------------------------------------------------------------  
O Executivo Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Hipismo: Cavaleira Teresa Aleixo 
O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro deu conta que a cavaleira Teresa Aleixo, do 
Centro Hípico Municipal de Reguengos de Monsaraz, sagrou-se campeã nacional na categoria de “dressage”, no seu 
escalão etário; ademais, referiu que este título foi alcançado face às excelentes prestações ao longo de todo o 
campeonato (por quatro vezes alcançou o 1.º lugar e por uma o 2.º lugar); pelo que, disse, a cavaleira está de parabéns 
pelo feito alcançado, tendo levado bem alto o nome deste Concelho de Reguengos de Monsaraz. -----------------------------  
Mais salientou, a prestimosa colaboração prestada pelo Senhor Domingos Palma ao longo de todas as provas deste 
campeonato, porquanto disponibilizou o reboque para transporte dos cavalos, bem assim o respectivo motorista, facto 
este digno de ser enaltecido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
O Executivo Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Iniciativa de Boas Vindas aos Professores 

A Senhora Vereadora, Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes Margalha deu conta que este ano a autarquia optou 
por não realizar um evento formal de recepção aos professores, tendo-se programado uma iniciativa de boas vindas, 
que ocorrerá amanhã, dia 17 de Dezembro, no restaurante “A Moira”, nesta cidade. ------------------------------------------------  
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O Executivo Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Conservatório Regional do Alto Alentejo: Cedência do Auditório Municipal 

A Senhora Vereadora, Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes Margalha deu conta de petição formulada pelo 
Conservatório Regional do Alto Alentejo para a cedência do Auditório Municipal para o dia 16 de Janeiro de 2010, para 
a realização da Audição de Ano Novo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal, por unanimidade, deliberou ceder o Auditório Municipal ao 
Conservatório Regional do Alto Alentejo na data pretendida e para o fim peticionado.-----------------------------------------------  

 Aquisição de Desfibrilhador 

O Senhor Vereador, Carlos Manuel Costa Pereira deu conta que as estatísticas nacionais apontam para que as 
doenças cardio e cerberovasculares como causas de morte comum, numa percentagem acima dos 30%, e cerca de 
metade das vítimas chega já sem vida às instalações hospitalares, resultando a maior parte dos episódios de morte 
súbita cardíaca da ocorrência de arritmias malignas, nomeadamente a fibrilhação ventricular; pelo que, segundo os 
mesmos estudos, o único tratamento eficaz é a desfibrilhação eléctrica, aumentando a sobrevivência dos pacientes 
devido à utilização de desfibrilhadores automáticos externos por pessoal não-médico de imediato no local da 
ocorrência. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prosseguiu, sublinhando que tendo em conta o exposto propunha que a autarquia adquirisse um desfibrilhador 
automático externo, a instalar em local que se achasse adequada e aconselhável a tal, bem como se ministrasse 
formação de utilização a pessoal não-médico. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

A este propósito, interveio o Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, afirmando que a 
aquisição deste aparelho é essencial e primordial, devendo ficar instalado na central de Protecção Civil do Concelho, 
cujo local ideal seria o Quartel dos Bombeiros Voluntários, devendo para tanto estabelecer-se um protocolo nesse 
sentido. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Depois de apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, avaliar os custos do 
aludido desfibrilhador automático externo, para posterior aquisição aquando da implementação da sobredita central de 
Protecção Civil deste Concelho de Reguengos de Monsaraz. ------------------------------------------------------------------------------  

 ORDEM DO DIA  

Leitura e Aprovação da Acta da Reunião Anterior 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto em ordem ao preceituado no n.º 2 do artigo 
92.º da Lei nº. 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei nº. 5-A/2002, de 11 de Janeiro, que aprovou o Regime 
Jurídico das Competências e do Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, efectuou a leitura da 
acta da reunião anterior e pô-la à aprovação de todos os membros. ----------------------------------------------------------------------  
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A acta da reunião anterior, ocorrida em 2 de Dezembro de 2009, foi aprovada por maioria, com o voto de abstenção do 
Senhor Vereador, Rui Paulo Ramalho Amendoeira, em virtude de não ter estado presente na reunião em apreço.---------  

 Empreitada de “Construção do Jardim de Infância de Reguengos de Monsaraz”:  
Prorrogação do Prazo de Execução 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta que o adjudicatário da empreitada de 
“Construção do Jardim de Infância de Reguengos de Monsaraz” – a firma Arquinave – Sociedade de Construções, S.A. 
(ex-Aermigeste) – peticionou a prorrogação, a título gracioso, do respectivo prazo de execução por um período de 59 
dias, ficando a sua conclusão para o dia 31 de Dezembro de 2009; petição ora transcrita:-----------------------------------------  

“Serve a presente para, solicitar prorrogação de prazo, a título gracioso, devido ás seguintes ocorrências, durante a execução 

dos trabalhos, da empreitada: 

— Execução do novo projecto de arranjos exteriores que foi entregue em Novembro de 2009, compreendendo a 

execução de lajes, muros e portões 

— A ASC tem tido alguns problemas com a chegada à obra de diversos materiais e equipamentos, nomeadamente: 

Chapa para platibandas de sombreamento, chapa para tecto falso da sala polivalente e aparelhos de AVAC a colocar 

na cobertura; 

Consideramos, 59 dias de atraso, no desenvolvimento dos trabalhos, com repercussão, directa, no planeamento. 

Pelo exposto, solicitamos a prorrogação de prazo graciosa com término da empreitada para o dia 31 de Dezembro de 2009. 

De qualquer forma, na continuidade do esforço desenvolvido por todos até ao momento e conforme compromisso de honra 

assumido perante o Dono de Obra, continuaremos a executar todos os esforços para minimizar os atrasos expectáveis em 

função dos contratempos surgidos e já enumerados em epígrafe. Espectamos concluir pelo menos o interior do edifício de forma 

a poderem instalar todos os equipamentos, enquanto terminamos alguns aspectos principalmente no exterior do edifício.” 

Igualmente, deu conta do teor da informação técnica que se transcreve:----------------------------------------------------------------  

“Face aos motivos exposto, não vejo inconveniente no deferimento da presente solicitação de prorrogação de prazo para término 

da empreitada, a título gracioso, por 59 dias.” 

Apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------------  

a) Acolher a petição ora formulada, com base na sobredita informação técnica; ------------------------------------------------------  

b) Em consonância, conceder a prorrogação de prazo graciosa da empreitada em apreço por um período de 59 dias;----  

c) Determinar à Secção Administrativa e de Projectos Estruturais a adopção dos necessários procedimentos 
administrativos tendentes à integral execução da presente deliberação. ----------------------------------------------------------------  

 Divisão de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística: Atendimento aos Munícipes 
O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Informação n.º 002/2009, da 
Divisão de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística referente à marcação de dias de atendimento, tendo em 
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conta o disposto no n.º 5, do artigo 110.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção da Lei n.º 
60/2007, de 4 de Setembro, que aprovou o Regime Jurídico da Urbanização e Edificação; informação ora transcrita: -----  

“Informação N.º DOTGU/002/2009 

 

Em conformidade com o preconizado no número 5, do artigo 110.º, do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 

aprovado pelo Decreto-lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro na redacção da Lei n.º 60/2007 de 4 de Setembro, referente ao Direito 
à Informação (…) A câmara municipal fixa, no mínimo, um dia por semana para que os serviços municipais competentes 

estejam especificadamente à disposição dos cidadãos para a apresentação de eventuais pedidos de esclarecimento ou de 

informação ou reclamações. (…). No sentido de cumprir o acima descrito, estes serviços têm utilizado um sistema de marcação, 

conforme agenda, nos dias e horas de expediente. Este método tem-se revelado incompatível com a necessidade de zelar pelo 

normal e célere desenvolvimento dos actos administrativos inerentes à Divisão supra-citada, devido às inúmeras interrupções 

dos trabalhos a decorrer sem que seja possível o planeamento antecipado dos mesmos.  

 

Face ao exposto e no sentido de optimizar o funcionamento dos serviços coloca-se à consideração superior a fixação e 

publicitação dos seguintes horários de atendimento: 

 

- Quintas-Feiras, no horário 10 horas – 12 horas e 30 minutos; 

- Sextas-Feiras, no horário 10 horas – 12 horas e 30 minutos; 

- caso haja coincidência com feriados, antecipam-se as datas para os dias imediatamente anteriores.” 

Apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, fixar o horário de atendimento da 
Divisão de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística todas as quintas-feiras e sextas-feiras, entre as 10 horas e 
as 12,30 horas, devendo antecipar-se para os dias imediatamente anteriores no caso de coincidirem em dias feriados. -  

 Opções do Plano para o Quadriénio 2010 - 2013 e orçamento Municipal para 2010 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto explicou os fundamentos, os pressupostos e os 
critérios adoptados na elaboração dos documentos em apreciação, designadamente, as Grandes Opções do Plano 
2010-2013 e o Orçamento para o ano de 2010, afirmando que a metodologia seguida envolveu um conjunto muito 
alargado de técnicos, funcionários e serviços do Município, os quais manifestaram elevado profissionalismo, empenho e 
competência.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prosseguiu, referindo que o valor global do orçamento se situa nos 19,8 milhões de euros, mais 7,12% que o valor 
apresentado para 2009, aumento que se fica a dever à manutenção do elevado nível de investimento municipal e as 
receitas/despesas orçamentadas para as novas competências do Município na área da educação, aliás no seguimento 
do ano transacto, bem como um conjunto de projectos a candidatar/candidatados aos fundos comunitários.-----------------  
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Terminou, efectuando uma análise financeira detalhada das Grandes Opções do Plano, as quais são apresentadas com 
uma estrutura inovadora, por eixos de actuação das políticas municipais, democraticamente sufragadas no passado 
acto eleitoral para as autarquias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em seguida, deu conta da Proposta n.º 28/GP/2009, por si firmada em 14 de Dezembro, p.p., que ora se transcreve: ----  

 “G A B I N E T E  DA  P R E S I D Ê N C I A 

PROPOSTA N.º 28/GP/2009 

Opções do Plano para o Quadriénio 2010–2013 e Orçamento Municipal para 2010 

 

Em ordem ao preceituado,designadamente, na alínea a), do n.º 2, do artigo 3.º e no artigo 4.º, da lei das finanças locais (LFL), 

aprovada pela Lei n.º 02/2007, de 15 de Janeiro, atentos os critérios e os parâmetros financeiros e contabilísticos definidos pelo 

plano oficial de contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, e nos 

termos conjugados do preceituado na alínea c), do n.º 2, do artigo 64.º, e na alínea b), do n.º 2, do artigo 53.º, ambos, artigos, do 

regime jurídico das competências e funcionamento dos órgãos dos Municípios e das Freguesias (LAL), aprovado pela Lei n.º 

169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, apresenta-se e submete-se à apreciação e 

deliberação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal as Opções do Plano para o quadriénio 2010-2013 - integrando 

estas o Plano Plurianual de Investimentos e o Plano das Actividades Mais Relevantes – e a Proposta de Orçamento do Município 

de Reguengos de Monsaraz para o exercício económico-financeiro de 2010, e demais documentação anexa.” 

Outrossim, do respectivo descritivo, ora transcrito:-------------------------------------------------------------------------------------  

“Sumário Executivo  

O presente Relatório procura enunciar as opções estratégicas de gestão subjacentes aos documentos previsionais que 

preconizamos adoptar para o Município de Reguengos de Monsaraz nos próximos quatro anos: as Opções do Plano para o 

quadriénio 2010-2013 e a Proposta de Orçamento para o exercício económico-financeiro de 2010, em cumprimento do 

preceituado, a este propósito, na Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 02/2007, de 15 de Janeiro, e no Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro. 

Num breve traço, as Opções do Plano, que procuram estabelecer as grandes linhas de desenvolvimento da Autarquia 

Local, numa perspectiva sistémica e programática, incluem o Plano Plurianual de Investimentos e o Plano das Actividades Mais 

Relevantes da gestão municipal; ao passo que a Proposta do Orçamento Municipal (2010) inclui a previsão das receitas, 

correntes e de capital, e as dotações disponíveis para as despesas de funcionamento corrente dos órgãos e serviços, assim 

como, a estimativa das despesas com as actividades e os investimentos propostos para 2010.  

Estes são os instrumentos previsionais de gestão que corporizam as opções sufragadas pelos Reguenguenses aquando 

do acto eleitoral ocorrido em 11 Outubro de 2009, atenta uma conjuntura económica internacional e nacional que não tem sido 

favorável.” 

 

1. Enquadramento Estratégico de Referência 

Actual Conjuntura Política e Económica 
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Política Nacional 

Depois do resultado das eleições legislativas de 27 de Setembro passado, o Primeiro-Ministro do XVIII Governo 

Constitucional, José Sócrates, disse que preferiria governar com uma maioria parlamentar absoluta, mas as coisas são o que são 

e, no sistema político nacional, não há razão para um governo minoritário não sobreviver durante todo um mandato. Como o 

próprio diz: “Já fui rico e já fui pobre. Prefiro ser rico”, através desta metáfora o Primeiro-Ministro de Portugal pretende assumir a 

situação presente e trabalhar desde logo com a nova realidade. 

É sabido, vai ter que liderar um governo sem o apoio da maioria parlamentar de que até agora dispunha, o que exige 

uma mudança de estilo e estratégia. Contextualmente está condicionado pela revisão constitucional, pelas presidenciais e pela 

evolução da economia, mas defende um mandato para quatro anos. Por isso, reconhece: “A situação política mudou e o meu 

dever é dialogar com todos os partidos”, à medida que ao mesmo tempo defende que os resultados eleitorais colocam também 

os partidos da oposição perante a responsabilidade de garantir a governabilidade. 

A legislatura que agora começa tem um enquadramento político muito especial por uma questão de prazos. É que se a 

Assembleia da República não pode ser dissolvida nos primeiros seis meses após as eleições, a Constituição prevê também que 

isso não pode acontecer igualmente durante os últimos seis meses do mandato do Presidente da República; e as eleições 

presidenciais são já no início de 2011. 

Economia Internacional – União Europeia / Zona Euro 

O Parlamento Europeu aprovou em 16 de Setembro a designação de Durão Barroso para um segundo mandato como 

Presidente da Comissão Europeia. A designação dos restantes membros da Comissão será concretizada apenas quando houver 

a certeza sobre a base jurídica que deve ser utilizada, o que dependerá da conclusão dos procedimentos de ratificação do 

Tratado de Lisboa. 

 Numa cimeira informal, os chefes de Estado ou de Governo da União Europeia acordaram na necessidade de elaborar 

desde já estratégias para reorientar progressivamente as políticas orçamentais no sentido da sua viabilidade a longo prazo, e de 

as implementarem de forma coordenada assim que a economia recupere, tendo em conta a situação específica de cada país. 

Economia Nacional 

Segundo as mais recentes previsões do FMI, o PIB português diminuirá 3,0% em 2009 e crescerá 0,4% em 2010. As 

previsões anteriores, de Abril, previam quedas do PIB de 4,1% em 2009 e de 0,5% em 2010. Esta revisão vai ao encontro da 

última projecção feita, a partir das Contas Nacionais do INE do segundo semestre, que apontava para uma queda do PIB de 

Portugal entre 2,9% e 3,1% em 2009. Relativamente à inflação, o FMI prevê que ela seja de -0,6% em 2009 (a previsão do FMI 

em Abril era de 0,3%) e de 1,0% em 2010. Para o desemprego, é prevista uma taxa de 9,5% em 2009 (menos 0,1 p.p. que a 

previsão feita em Abril) e de 11% em 2010.  

 

1.2. Programa do XVIII Governo Constitucional 

O Programa do XVIII Governo Constitucional, para a legislatura de 2009 a 2013, é um programa de ambição para o 

futuro do País, do qual transcrevemos: 

“ (…) O momento não é para parar, nem para desistir. Bem pelo contrário:  

• É preciso que o País mobilize todas as suas energias para continuar a enfrentar, com responsabilidade, determinação 

e visão de futuro, esta que é a maior crise económica mundial dos últimos 80 anos;  
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• É preciso, também, que o País aposte em ganhar competitividade, de modo a responder aos exigentes desafios da 

economia global, a reduzir o défice externo e a convergir com o crescimento económico e o nível de vida dos países mais 

desenvolvidos. Para isso, é fundamental prosseguir, com iniciativa e ambição, o caminho das reformas, da qualificação, da 

modernização (tecnológica e infra-estrutural), das energias renováveis e da eficiência energética, da valorização das 

exportações;  

• É preciso, finalmente, que o País continue a reforçar as políticas sociais e a qualificar os serviços públicos, de modo a 

que o Estado Social possa cumprir a sua missão e aprofundar os seus resultados na luta contra a pobreza e as desigualdades, 

bem como na valorização das classes médias, ao serviço de uma sociedade mais justa e com mais igualdade de oportunidades 

para todos. 

O Programa do XVIII Governo Constitucional assume um rumo, uma estratégia, um conjunto de prioridades decisivas. 

Constitui, assim, uma referência para as iniciativas destinadas a superar a crise internacional, define as orientações políticas para 

prosseguir a modernização do País de modo a preparar o futuro e preconiza o reforço das políticas sociais e do Estado Social.  

O horizonte deste Programa está para lá da conjuntura. Este Programa de Governo é, de facto, uma estratégia de 

ambição, virada para o futuro. 

A razão primeira da nossa confiança no futuro é a consciência dos progressos que o País já foi capaz de fazer, em 

especial nos últimos quatro anos de governação com estabilidade.  

O País teve de enfrentar problemas sérios, como o défice nas contas públicas e a situação de alto risco na segurança 

social. Deparou-se, depois, em 2008, com aquela que é a maior crise económica mundial desde a célebre Grande Depressão de 

1929, que afectou o desempenho económico de todos os países e, inevitavelmente, também da economia portuguesa, com 

efeitos particularmente preocupantes ao nível do desemprego.   

Não obstante, o facto é que o País progrediu muito nos últimos quatro anos e está hoje melhor preparado para enfrentar 

os desafios do futuro. E se é certo que este progresso não teria sido possível sem uma governação responsável, reformista e 

com consciência social, também é verdade que ele se deve, sobretudo, à capacidade, ao esforço e ao trabalho dos portugueses.  

E é nos portugueses que reside a razão profunda da nossa confiança.” 

No Capítulo V – Administração Autárquica, o Programa do XVIII Governo Constitucional, para a legislatura de 2009 a 

2013, aponta as seguintes prioridades: 

“Aprofundar a descentralização, uma administração autárquica para o Séc. XXI. 

Entre 2009 e 2013 importa consolidar a coordenação territorial das políticas públicas, como processo preliminar gerador 

de consensos alargados em torno do processo de regionalização, bem como acompanhar, consolidar e aprofundar a 

descentralização de competências para os municípios. Importa, igualmente, definir um novo estatuto para as freguesias, 

adequado ao seu papel de autarquias de maior proximidade às populações.  

A reorganização da administração desconcentrada do Estado, segundo o modelo das cinco regiões, permite agora 

desenvolver a coordenação de políticas sectoriais a nível regional, reforçando os órgãos de coordenação intersectorial criados 

pelo PRACE junto das CCDR.  

Os municípios, por seu lado, têm um papel crescente na promoção do desenvolvimento económico, da coesão territorial 

e da qualificação e competitividade regional e local.  

As novas Comunidades Intermunicipais terão um papel reforçado na gestão territorial, quer através da concretização dos 
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planos de desenvolvimento territorial e da concretização dos programas operacionais regionais do QREN, quer pela parceria na 

gestão de programas de requalificação urbana, como os Polis Regionais, e das redes de abastecimento de água, de tratamento 

de resíduos, de promoção das energias renováveis e dos transportes públicos de âmbito supramunicipal. 

A simplificação administrativa, a desmaterialização de procedimentos de licenciamento e a generalização a todos os 

municípios das Lojas do Cidadão de 2.ª Geração são objectivos a realizar até 2013, através das seguintes medidas: 

• Estabelecimento de objectivos anuais de simplificação administrativa, promovendo a generalização das melhores 

práticas administrativas locais (Simplex Autárquico);  

• Concretização nos municípios de balcões únicos para todos os processos de licenciamento, a decorrer de forma 

desmaterializada e com acesso por via digital para todos os interessados. 

O processo de descentralização de competências para os municípios será continuado e aprofundado nos seguintes 

domínios: 

• Transferência para os municípios da gestão dos equipamentos educativos afectos à escolaridade obrigatória;  

• Aprovação até 2011 das Cartas Sociais Municipais, prevendo a rede de equipamentos sociais a criar na próxima 

década, de modo a atingir os objectivos de coesão social definidos a nível nacional no apoio à primeira infância, aos idosos, aos 

cidadãos portadores de deficiência e no combate à exclusão social;  

• Promoção das redes sociais locais, a nível do município e da freguesia, com a participação determinante das 

instituições de solidariedade social; 

• Consolidação do papel dos municípios na gestão dos agrupamentos de centros de saúde e no planeamento da rede de 

cuidados de saúde primários ao nível supramunicipal;  

• Criação de programas locais de promoção de modos de vida saudável, da saúde escolar e de redes de apoio 

comunitário aos idosos e aos doentes crónicos;  

• Exercício pelos municípios de funções de autoridade local de saúde pública.  

A defesa de qualidade de vida em ambiente urbano é uma prioridade emergente nas políticas locais, desenvolvendo-se, 

designadamente, através das seguintes medidas:  

• Criação de programas locais e regionais de produção e utilização de energias renováveis, com benefício no modelo de 

financiamento das autarquias locais dos municípios produtores de energia hídrica, eólica, solar e das ondas;  

• Estabelecimento de programas de generalização das energias renováveis e de eficiência energética nos equipamentos 

públicos locais e nas redes de transportes públicos;  

• Programas metropolitanos e intermunicipais de promoção e discriminação positiva da utilização de transportes públicos 

e de veículos utilizadores de energias renováveis, penalizando o uso do transporte individual em áreas urbanas, a desenvolver 

pelas Autoridades Metropolitanas de Transportes;  

• Criação de políticas locais de promoção da utilização eficiente da água, da energia e de incentivo à recolha selectiva, 

reciclagem e tratamento de resíduos; 

• Estabelecimento de programas locais de habitação privilegiando a reabilitação urbana e a colocação obrigatória no 

mercado, de venda ou de arrendamento, dos prédios devolutos, sendo desincentivada a nova construção em áreas urbanizáveis 

nos municípios sem crescimento populacional.  
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A Lei das Finanças Locais é a base da estabilidade financeira dos municípios e da redistribuição de recursos em 

benefício dos municípios mais dependentes das transferências do Orçamento do Estado, pelo que deve proceder-se:  

• Ao reforço nos critérios de transferência de recursos e de acesso ao crédito para a realização de objectivos nos 

domínios das políticas sociais de proximidade (designadamente educação, saúde e acção social), eficiência energética, melhoria 

do ambiente urbano e promoção da inovação tecnológica;  

• À conclusão do processo de revisão das taxas municipais, ajustando-as aos serviços prestados, e ao estabelecimento 

de um modelo de regulação do tarifário de águas, saneamento e energia, que promova a equidade, a coesão territorial, as boas 

práticas ambientais e o equilíbrio financeiro local.  

O alargamento das competências locais justifica que se concretize um novo sistema de governo local que consagre a 

estabilidade e homogeneidade dos executivos e o reforço dos poderes deliberativos e de fiscalização política das assembleias 

municipais.  

As freguesias devem ser objecto de uma intervenção estrutural, em estreita articulação com a ANAFRE, que reforce o 

seu papel histórico de autarquias de proximidade através de:  

• Consolidação de novas competências, em domínios sociais e de gestão do espaço público, actualmente asseguradas 

de forma precária por delegação dos municípios;  

• Criação de um quadro de competências adequado às especificidades próprias das freguesias urbanas, rurais e em 

zonas de baixa densidade, promovendo a sua vocação de pólos de prestação de serviços de apoio às populações;  

• Reorganização territorial das freguesias, com consenso alargado, designadamente a associação de freguesias, 

sobretudo nas áreas urbanas e nas regiões de baixa densidade;  

• Criação de modelos de participação específica das freguesias nos órgãos municipais.  

As novas escalas de intervenção local, a nível regional, intermunicipal e de freguesia, justificam igualmente a adopção 

de um novo regime legal de criação, fusão e extinção de autarquias locais.   

As Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto e as novas Comunidades Intermunicipais verão reforçado o seu 

reconhecimento como a escala adequada para a gestão de programas de acção económica e social, para a gestão de 

investimentos supramunicipais e para a parceria com a administração central na gestão de redes de serviços públicos, bem como 

para a participação na gestão de empresas do sector público de âmbito supramunicipal.  

Por outro lado, a aposta na qualificação dos recursos humanos a nível regional e local é essencial ao exercício das 

novas competências. A reorganização dos serviços municipais, a avaliação das actividades a desenvolver pelo sector 

empresarial local e a formação permanente dos trabalhadores da administração local são prioridades para a motivação em torno 

dos processos de reorganização territorial e de descentralização administrativa.” 

 

1.3. Autárquicas 2009: Concelho de Reguengos de Monsaraz  

Ao fim de 33 anos de Poder Local Democrático – ou seja, desde o seu advento – o Concelho de Reguengos de 

Monsaraz encerrou com sucesso um importante ciclo da sua história contemporânea.  

Victor Manuel Barão Martelo, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz entre 1977 e 2009, aos 43 

anos, aceitou o convite para ser candidato e encabeçar a lista do PS às eleições autárquicas de 12 de Dezembro de 1976 e, com 
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o partido todo do seu lado, venceu essas eleições e todas as que se seguiram até 2005. 

Nas eleições autárquicas de 09 de Outubro de 2005, últimas em que se candidatou à presidência do Município de 

Reguengos de Monsaraz, fez saber que seria a sua última campanha e o seu último mandato. Em diversas intervenções 

recentes confirmou que não era candidato às eleições autárquicas de 2009, mas que continuaria a ter uma participação activa no 

Partido, o que demonstrou ao apoiar desde o primeiro momento a candidatura de José Gabriel Calixto à Câmara Municipal – o 

seu último Vice-Presidente – sob a epígrafe, Uma Aposta no Futuro! 

Leia-se: 

“Uma aposta no futuro! 

Certamente já sabem, porque o tenho dito desde as últimas eleições autárquicas, que não pretendo candidatar-me a 

Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, nas próximas eleições de Outubro. 

Esta foi uma decisão ponderada e definitiva, por entender que neste momento, é o melhor para a continuação do 

desenvolvimento do nosso concelho. 

Há quatro anos atrás, tive a oportunidade de convidar o Dr. José Gabriel Calixto, para ocupar o segundo lugar da lista 

que apresentei. E, conforme esperava, revelou sempre uma excepcional capacidade de trabalho e dedicação, ao exercer as suas 

funções de Vice-Presidente. 

Estar à frente do destino do Município de Reguengos de Monsaraz, exige, quanto a mim, em primeiro lugar, que se sinta 

este Concelho como seu, e o José Gabriel Calixto é um “Filho de Reguengos de Monsaraz”, pois foi na nossa terra que nasceu e 

cresceu! 

Também, o seu curriculum pessoal e académico, a sua relevante experiência profissional e o excepcional desempenho 

de que sou testemunha, contribuem para que eu fique optimista com a disponibilidade manifestada pelo Dr. José Gabriel Calixto, 

para assumir a candidatura a Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz! 

Acresce que, no actual cenário de dificuldades económicas e financeiras que, infelizmente, o Mundo vive, é ainda mais 

necessário e premente que o Poder Local – e por maioria de razão, o Município de Reguengos de Monsaraz – seja servido por 

homens e mulheres solidários, de confiança, “com provas dadas”, possuidores de grande competência, experientes e com 

capacidade de decisão. 

Por tudo isto, e muito mais que fica por dizer, em boa hora a Concelhia do Partido Socialista de Reguengos de 

Monsaraz, tomou a decisão unânime de apresentar o José Calixto como o seu candidato a Presidente da Câmara Municipal. 

Eu, tenho a firme convicção, que esta é a melhor aposta no futuro do Concelho de Reguengos de Monsaraz e, por isso, 

tem o meu total e inequívoco apoio como mandatário da candidatura!” 

Após o acto eleitoral de 11 de Outubro deste ano, do qual resultou uma expressiva e inequívoca vitória da lista do 

Partido Socialista, em todos os órgãos e autarquias locais do concelho, o actual Presidente da Câmara Municipal, no discurso de 

Tomada de Posse a 24 de Outubro, disse entre outras manifestações de orgulho e emoção: 

“(…)Sinto-me, por isso mesmo, muito feliz por poder participar neste momento da forma mais intensa a que alguma vez 

poderia aspirar. 

Ser eleito Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz representa uma responsabilidade e uma honra 

incomparáveis na vida de um Reguenguense que se chama José Calixto e que está na vida política exclusivamente para servir o 
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seu Concelho e, a partir deste momento, poder honrar o mandato democrático que os Reguenguenses me concederam no 

passado dia 11 de Outubro. 

Os resultados muito expressivos destas Eleições Autárquicas significam, não em particular a vitória de José Calixto ou 

tão só a vitória do Partido Político a que me orgulho de pertencer desde 1989, mas sim uma verdadeira e clara vitória de uma 

equipa e de um ambicioso projecto autárquico que, a partir de hoje, pertence a TODOS os Reguenguenses, sem qualquer 

excepção.  

Ditaram as circunstâncias que eu e a minha equipa possamos ter o prazer acrescido de receber a passagem do 

testemunho de funções dessa figura ímpar do Poder Local Democrático que é o nosso Presidente Victor Martelo. 

Ele foi, no nosso Concelho, no Alentejo e em Portugal, um símbolo do combate pelo Poder Local e pela melhoria 

constante da qualidade de vida das pessoas; um combate que não conheceu hesitações nem tréguas e que marcou um longo e 

importante momento da nossa história recente. 

O ciclo que coincidentemente se encerra com o fim do seu mandato, ficará sempre ligado ao seu nome, aconteça o que 

acontecer. Ninguém, nas últimas décadas, marcou, persistentemente, de forma tão profunda, a vida do Município de Reguengos 

de Monsaraz e de todos os Reguenguenses.   

Ter desempenhado as funções de Vice-Presidente na equipa de Victor Martelo correspondeu ao período mais 

enriquecedor e humanista da minha vida pessoal e profissional.  

Fui adquirindo e amadurecendo um conhecimento profundo dos Reguenguenses, dos seus problemas e dos seus 

anseios.  

Esse é sem dúvida o património que mais valorizo no meu recente percurso de vida. 

A Equipa Autárquica que agora termina funções trabalhou intensamente e encerrou com sucesso um conjunto de 

dossiers que garante uma transição tranquila na Presidência da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz. (…)” 

1.4. Guião Político da Candidatura e Programa Eleitoral 

O Guião Político da Candidatura do Partido Socialista para o Concelho de Reguengos de Monsaraz, às Eleições 

Autárquicas de 11 de Outubro deste ano, teve por objectivo informar todos os Reguenguenses relativamente aos projectos e 

acções que pretendemos implementar, bem como a forma como o pretendemos. 

Deixamos, assim, uma breve referência às mais relevantes preocupações que motivam a missão dos Autarcas que se 

candidatam pelo Partido Socialistas no nosso Concelho, enquanto servidores públicos:      

1. A grande preocupação da “esquerda moderna” deve ser assumida com as PESSOAS!  

Esta linha de orientação política é ainda mais relevante ao nível do poder local. Principais prioridades: 

• Implementar políticas sociais de proximidade; 

• Aproveitar ao máximo todas as medidas de política social do Governo; 

• Preocupações no atendimento e na proximidade entre os munícipes e os serviços da autarquia; 

• Adopção de medidas para atender a novas dinâmicas sociais: famílias monoparentais, envelhecimento 

populacional, o elevado endividamento das famílias, …    

2. A ambição dos Grandes Projectos não nos deve “desfocar” a paixão pelos pequenos INVESTIMENTOS DE 



 
 

 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 
Câmara Municipal 

 

ACTA N.º 5     —      16 de Dezembro de 2009   Página 16 de 166 

 

PROXIMIDADE!  

Um pequeno buraco à nossa porta ou a falta dum contentor na nossa rua pode prejudicar mais a nossa qualidade de 

vida, do que não termos disponível, tão cedo quanto desejaríamos, um novo pavilhão de exposições na nossa Terra. Assim, fará 

parte da nossa filosofia de gestão autárquica: 

• Não nos deixarmos “asfixiar” financeiramente com investimentos desproporcionados, que não são equacionados 

atenta a dimensão regional em que nos inserimos; 

• Fasear os grandes projectos de investimento, adequando o esforço financeiro, à real utilização das infra-estruturas 

que estamos, em cada momento, a criar;  

• Fomentar a cidadania activa que nos ajude a identificar os reais problemas e anseios das populações; 

• Utilizar o orçamento participativo como instrumento de adequar os investimentos autárquicos às efectivas 

aspirações das nossas comunidades. 

3. O território da Freguesia ou Município que estamos a gerir não é nosso, pertence a um País Soberano!  

Devemos, cada vez mais, perceber que a gestão autárquica da nossa Freguesia ou Concelho se insere numa estratégia 

regional, que sempre deverá optimizar os recursos públicos que utilizamos.  

Importância crescente das acções e investimentos enquadrados em estratégias regionais e em parcerias funcionais. O 

Concelho de Reguengos de Monsaraz tem, actualmente, definidas estratégias de investimentos em parceria com outros 

Municípios/Ayuntamientos que somam mais de 6 milhões de euros para os próximos três a quatro anos, das quais são exemplo: 

a Rede ‘Terras de Sol’; “a identidade local como motor da Rota Turístico do Vinho”; Projectos Estratégicos para as Terras do 

Grande Lago de Alqueva (PROVERE); Contratualização de fundos comunitários com a Comunidade Intermunicipal do Alentejo 

Central. 

4. A inovação tecnológica e a competitividade como factores de simplificação da vida dos munícipes e de 
promoção do desenvolvimento económico e social!  

Devemos, cada vez mais, promover a comunicação simples e personalizada com todos os munícipes, incentivando a 

sua participação cívica na vida da comunidade. Principais prioridades: 

•  Simplex autárquico; 

•  Orçamento participativo e transparente  

•  Transparência na prestação de contas; 

•  Painéis informativos digitais e informação personalizada aos cidadãos, por exemplo via SMS; 

•  Biblioteca Municipal online. 

5. Acabou a lógica da “Autarquia Empreiteira”!  

Aqui o desafio consiste em redireccionar a estrutura de recursos humanos da Autarquia para um conjunto de serviços de 

proximidade que devem continuar a ser assegurados com uma pro-actividade crescente. Principais prioridades: 

•  Melhoria do ambiente urbano e espaços verdes; 

•  Eventual afectação de alguns recursos a obras levadas a cabo por parcerias público-privadas; 
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• Prestações de serviços às camadas mais idosas da população, no âmbito das vantagens do Cartão Social do 

Munícipe; 

• Afectação a novas competências das Autarquias. 

Satisfazer as necessidades dos cidadãos e dos agentes económicos da forma mais rápida, mais cómoda, mais próxima 

e mais simples, deve ser o objectivo de qualquer Autarquia Moderna, porque a qualidade de vida dos cidadãos depende, em 

larga medida, da qualidade do funcionamento da sua Autarquia. 

O Município de Reguengos de Monsaraz tem vindo a modernizar-se, na linha dos programas de modernização da 

administração pública que têm vindo a ser implementados para diminuir os custos, melhorar a prestação de serviços públicos e 

reforçar a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas.  

O Programa Autárquico do Partido Socialista é, como já o afirmámos, um Contrato de Confiança que permitirá ao 

Concelho de Reguengos de Monsaraz reforçar um desenvolvimento sustentável e integrado em termos económicos, culturais, 

ambientais, de solidariedade e de inclusão social de todos. 

Temos a consciência da grande ambição que assumimos perante TODOS os Reguenguenses. Sabemos igualmente 

que a nossa estratégia terá de ser, necessariamente, compatível com um mandato autárquico (2009-2013) que corresponderá 

aos últimos quatro anos em que poderemos ter acesso aos Fundos da Comunidade Europeia em boa hora negociados pelo 

Governo Português e incluídos no Quadro de Referência Estratégica Nacional (mais conhecido por QREN), dado que após 2013 

não sabemos o que nos espera em termos da efectiva disponibilização de Fundos Comunitários para as Autarquias.  

Temos um projecto ambicioso para o Concelho de Reguengos de Monsaraz e com as nossas propostas pretendemos 

fortalecê-lo cada vez mais, reforçando a sua centralidade num contexto regional. 

Relativamente ao Programa Eleitoral apresentado, podemos afirmar que se trata de um programa sério, exequível, que 

sente as pessoas em geral e as famílias e os munícipes em particular.  

É um programa que mantém o optimismo e esperança nos potenciais investidores que olham para o concelho de 

Reguengos de Monsaraz como um concelho de oportunidades.  

É um programa pois que sabe onde actuar para poupar em gastos elevados e que pretende maximizar a produtividade 

dos recursos humanos, no quadro de uma nova gestão autárquica que dá preferência ao factor motivação para o envolvimento 

numa gestão participativa com eles e com as populações. Acreditamos na gestão de processos e na reengenharia, nas 

economias de escala e nas sinergias com os municípios vizinhos e empresas e empresários que acreditem nas potencialidades 

desta terra. 

Nos próximos quatro anos queremos terminar com as carências habitacionais graves no nosso Concelho; queremos 

criar efectivas condições de fixação e emprego; queremos captar novos investimentos industriais e de serviços; queremos 

requalificar o ambiente urbano dos aglomerados populacionais do Concelho; queremos assumir na defesa, na preservação e na 

promoção dos nossos ricos patrimónios culturais outra clara aposta que reforçará a nossa identidade colectiva.   

Queremos SEMPRE defender o prestígio do Município de Reguengos de Monsaraz e de todos os Reguenguenses! 

Entendemos que coerência na gestão da nossa autarquia local é, também, fazer corresponder todas as propostas 

apresentadas no Programa Eleitoral nos documentos previsionais ora submetidos a apreciação. 

Assim, elencamos as propostas apresentadas a todos os munícipes em sede de candidatura, designadamente: 
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Síntese das Propostas para o nosso Concelho 

• a) Revisão do Plano Director Municipal; 

• b) Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento; 

• c) Elaboração do Plano de Pormenor da Zona de Expansão do Perímetro Industrial e Reguengos de Monsaraz; 

• d) Execução do projecto “Biografia da Paisagem”, que consiste na criação de uma rede de percursos pedestres; 

• e) Implementação do Plano Municipal de Modernização Rodoviária; 

• f) Apoio à constituição da Comissão Concelhia de Utentes de Saúde de Reguengos de Monsaraz, no âmbito da Lei 

das Associações de Defesa dos Utentes de Saúde; 

• g) Constituição da Equipa de Intervenção Permanente do Município de Reguengos de Monsaraz, para assegurar, 

em permanência, a prestação de socorro às populações; 

• h) Operacionalização do Serviço Municipal de Protecção Civil; 

• i) Revisão do Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil; 

• j) Implementação do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios; 

• Criação da Comissão Municipal de Juventude; 

• Apoio ao associativismo juvenil; 

• Reforço do apoio à Acção Social Escolar; 

• Criação da Loja Social Municipal; 

• Reforço da cooperação com as Freguesias; 

• Reforço da cooperação com as Colectividades e Instituições do Concelho, culturais, desportivas e recreativas, na 

execução dos respectivos planos de actividade; 

• Apoio ao estudo da história das Colectividades e Instituições do Concelho; 

• Criação da Biblioteca Municipal online; 

• Dinamização do Arquivo Municipal com exposições temporárias sobre a evolução histórica e patrimonial do 

Concelho de Reguengos de Monsaraz; 

• Participação no projecto da Rede Cultural Supramunicipal ,   n a s  modalidades de “Bolsa de Produções” e de  

“Itinerância dos Agentes Culturais”; 

• Musealização do espólio das Artes e Ofícios Tradicionais; 

• Implementação do processo de Orçamento Participativo; 

• Implementação do programa Simplex Autárquico; 

• Desmaterialização e facilitação dos processos administrativos do Município; 

• Criação do correio electrónico do Munícipe; 



 
 

 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 
Câmara Municipal 

 

ACTA N.º 5     —      16 de Dezembro de 2009   Página 19 de 166 

 

• Informatização do cadastro geométrico da propriedade rústica; 

• Informatização do cadastro das redes de abastecimento de águas e de drenagem de águas residuais; 

• Protocolos de Colaboração com a EDP para modernização da rede eléctrica pública; 

• Apoio à criação do Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo do Distrito de Évora. 

Propostas para Reguengos de Monsaraz 

• Conclusão do novo Jardim-de-infância; 

• Novo Centro Escolar do Primeiro Ciclo com mais salas de aula, nova biblioteca escolar, cobertura do polidesportivo 

e arranjos dos espaços exteriores; 

• Criação da nova Biblioteca Municipal; 

• Alargamento, correcção de traçado e repavimentação da Estrada Municipal que liga Reguengos de Monsaraz a 

Perolivas; 

• Parque Desportivo Municipal, que integra um circuito de manutenção, bem como um futuro Estádio Municipal (2.ª 

Fase); 

• Iremos continuar a lutar pela execução do alargamento e correcções de traçado da ligação rodoviária entre 

Reguengos de Monsaraz e a Cidade de Évora, incluindo nova ponte sobre o Degebe e circulares à Vendinha e 

Reguengos de Monsaraz; 

• Reivindicar junto  das Autoridades de Saúde a necessidade da implementação de um Serviço de Urgência Básica 

(SUB) em Reguengos de Monsaraz, a funcionar 24 horas por dia; 

• Criação do Cartão Social do Munícipe “Reguengos Solidário” para todo o Concelho; 

• Expansão da Zona Industrial de Reguengos de Monsaraz; 

• Construção do Centro de Inovação e Desenvolvimento no edifício do actual Parque de Viaturas da Câmara 

Municipal; 

• Construção de um Centro Logístico Municipal na Zona Industrial para c e n t r a l i z a r   t odo s   o s   Se r v i ç o s  

operacionais  e  melhor  servir  os Munícipes; 

• Balcão Único de Atendimento aos Munícipes; 

• Criação do Museu Etnográfico e do Vinho do Concelho de Reguengos de Monsaraz; 

• Requalificação do Mercado Municipal; 

• Requalificar o actual pavilhão multifunções da Junta de Freguesia num espaço para convívio, lazer e ocupação de 

tempos livres; 

• Desenvolvimento dos percursos histórico-patrimoniais, previstos no Plano de Urbanização de Reguengos de 

Monsaraz (PURM); 

• Requalificação do Jardim Público de Reguengos de Monsaraz, futuro “Parque 25 de Abril”; 
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• Construção de uma Ecopista na antiga linha de caminho de ferro de Reguengos de Monsaraz até à Caridade; 

• Construção de Habitação Social para as famílias mais carenciadas da Freguesia - 60 novas Habitações Sociais em 

todo o Concelho; 

• Ampliação do Cemitério Municipal e arrelvamento exterior; 

• Cinemateca Municipal; 

• Serviços de apoios técnicos aos mais carenciados e idosos da Freguesia (por exemplo, pequenas reparações, 

trocar uma lâmpada, etc.) 

• Passeios e Baptismos de Voo para Idosos da Freguesia; 

• Colocação de um pavimento sintético no Parque Infantil do Bairro de São João; 

• Aquisição, pela Junta de Freguesia, de novas viaturas para transporte escolar; 

• Serviço de Transporte Social (circuito entre Reguengos de Monsaraz, Perolivas e Caridade), para o qual já foi 

solicitada a respectiva autorização junto do Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres; 

• Reforço do Apoio Social aos mais carenciados da Freguesia; 

• Pavimentação e beneficiação de arruamentos e passeios; 

• Conclusão do embelezamento da Torre de Pressão do “Moinho de Vento”; 

• Apoios ao movimento associativo da Freguesia; 

• Conservação e melhoramento de caminhos rurais e agrícolas. 

Propostas para Perolivas 

• Alargamento, correcção de traçado e repavimentação da estrada que liga Perolivas a Reguengos de Monsaraz; 

• Requalificação Urbana do Jardim Público e Parque Infantil; 

• Apoio à constituição de uma Associação de Pensionistas e Idosos; 

• Pavimentação e beneficiação de arruamentos e passeios; 

• Conservação e melhoramento de caminhos rurais e agrícolas; 

• Apoio a projectos de electrificação rural e agrícola; 

• Criação de uma zona de acesso à Internet sem fios; 

• Construção de uma ETAR. 

Propostas para Caridade 

• Construção de um Parque Desportivo; 

• Construção de um Parque Infantil; 

• Pavimentação e beneficiação de arruamentos e passeios; 
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• Colocação de dispositivos limitadores de velocidade nas entradas/saídas da Aldeia; 

• Construção de uma Ecopista na antiga linha de caminho de ferro de Caridade até Reguengos de Monsaraz; 

• Conservação e melhoramento de caminhos rurais e agrícolas; 

• Criação de uma zona de acesso à Internet sem fios; 

• Apoio a projectos de electrificação Rural e Agrícola; 

• Construção de uma ETAR. 

Propostas para S. Pedro do Corval 

• Melhoramentos no Posto de Saúde; 

• Alargamento, correcção de traçado e repavimentação da Estrada Municipal que liga São Pedro do Corval a Santo 

António do Baldio; 

• Alargamento, correcção de traçado e repavimentação da designada “Estrada de Carrapatelo”; 

• Construção de uma Casa Mortuária; 

• Limpeza e requalificação da zona envolvente da Rocha dos Namorados; 

• Apoio às obras na Igreja Matriz; 

• Reforço do Apoio Social aos mais carenciados, nomeadamente os Idosos da nossa Freguesia; 

• Requalificação e melhoramentos no Jardim Público; 

• Construção do Centro Interpretativo da Olaria e do Barro; 

• Protocolo para extracção gratuita do barro da Herdade da Revilheira para todos os oleiros de São Pedro do Corval; 

• Continuação da forte promoção da Olaria de São Pedro do Corval; 

• Ampliação do Cemitério; 

• Requalificação urbana da Praça Dr. Manuel Fialho Recto, nomeadamente a recuperação da calçada e colocação de 

mobiliário e equipamentos urbanos; 

• Requalificação dos arruamentos da Aldeia, através de repavimentação de asfalto e reparação de calçada; 

• Conservação e melhoramento dos caminhos rurais e agrícolas; 

• Apoios ao movimento associativo da Freguesia; 

• Criação de uma zona de acesso à Internet sem fios; 

• Construção de Habitação Social para as famílias mais carenciadas da Freguesia; 

• Apoio a projectos de electrificação rural e agrícola. 

Propostas para Santo António do Baldio 

• Alargamento, correcção de traçado e repavimentação da Estrada Municipal que liga Santo António do Baldio a São 
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Pedro do Corval; 

• Melhoramentos no Posto de Saúde; 

• Melhoramentos no pavimento do cemitério; 

• Requalificação do Largo da Igreja e Casa Mortuária; 

• Requalificação do Largo de Santo António, nomeadamente pavimentação, reforço de iluminação e melhoramentos 

do Parque Infantil com aplicação de pavimento adequado; 

• Pavimentação da rua do Bairro de Santo António; 

• Conservação e melhoramento dos caminhos rurais e agrícolas; 

• Construção de uma ETAR. 

Propostas para Carrapatelo 

• Alargamento, correcção de traçado e repavimentação da Estrada Municipal que atravessa a Aldeia; 

• Aquisição de um relógio para a igreja; 

• Melhoramentos dos arruamentos da Aldeia; 

• Construção de uma ETAR; 

• Conservação e melhoramento dos caminhos rurais e agrícolas; 

• Apoio à Associação Rural e Recreativa de Carrapatelo. 

Propostas para Monsaraz 

• Plano de Pormenor de Salvaguarda de Monsaraz; 

• A revisão do Plano Director Municipal deve prever medidas e condicionantes para preservar a invulgar paisagem 

cultural de Monsaraz; 

• Recuperação da Igreja de São Bento; 

• Realização da bienal cultural “Monsaraz Museu Aberto”; 

• Construção de Habitação Social para as famílias mais carenciadas da Freguesia; 

• Reforço do Apoio Social aos mais carenciados da Freguesia; 

• Recuperação da Torre do Relógio da nossa Vila; 

• Requalificação do sistema de TV por cabo instalado em Monsaraz; 

• S u b s t i t u i ç ã o d a s p a p e l e i r a s, actualmente instaladas no interior da Vila; 

• Obras de conservação no Museu de Arte Sacra; 

• Requalificação da Extensão de Saúde da Vila, projecto em fase de análise pelo IGESPAR; 

• A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, com a colaboração da Junta de Freguesia de Monsaraz, irá 
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propor ao Tu r i smo d o A l e n t e j o a s s umi r directamente a gestão do Posto de Turismo de Monsaraz; 

• Recuperação do Varandim da Cisterna da Vila; 

• Programação cultural anual na Vila de Monsaraz; 

• Criação de um sítio na Internet para divulgação, promoção turística e apresentação e discussão de ideias sobre a 

Freguesia; 

• Apoio a projectos de electrificação rural e agrícola; 

• Obras de melhoramento nos caminhos rurais e agrícolas da Freguesia; 

• Apoios a todas as Associações da Freguesia; 

• Criação de uma zona de acesso à Internet sem fios. 

Propostas para Telheiro e Ferragudo 

• Pavimentação e beneficiação de arruamentos e passeios de Ferragudo; 

• Reforço da Iluminação Pública de Telheiro e Ferragudo; 

• Embelezamento das rotundas da Anta e do Menir. 

Propostas para Outeiro 

• Execução do projecto “Outeiro XXI”: construção de um polidesportivo e área de lazer com um Parque Infantil no 

centro da Aldeia; 

• Construção de um Espaço Social – Centro de Dia e Apoio Domiciliário – para toda a Freguesia; 

• Pavimentação e beneficiação de arruamentos e passeios, nomeadamente calçadas; 

• Reforço da Iluminação Pública. 

Propostas para Barrada 

• Construção de Sanitários Públicos; 

• Pavimentação e beneficiação de arruamentos e passeios, nomeadamente calçadas; 

• Recuperação da Estrada dos Reboredos; 

• Apoio a beneficiações no Centro Cultural. 

Propostas para Motrinos 

• Apoio a beneficiações no Centro Cultural; 

• Recuperação da Antiga Escola Primária, para benefício de toda a população ao nível de acções de formação e 

serviços de apoio social; 

• Pavimentação e beneficiação de arruamentos e passeios; 

• Reforço da Iluminação Pública;  

• Arranjos no Ribeiro da Fonte. 
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• Propostas para Campinho 

• Reforço do Apoio Social aos  mais carenciados, nomeadamente os  Idosos da  nossa  Freguesia,  com  a  criação 

de um Balcão Social; 

• Pavimentação e beneficiação de arruamentos e passeios que necessitem; 

• Reforço no abastecimento de água com a construção de uma Estação Elevatória que elimine definitivamente os 

problemas de falta de pressão; 

• Criação de uma zona de acesso à Internet sem fios; 

• Na revisão do Plano Director Municipal deverá ser ampliada a zona habitacional e de serviços/comércio da Aldeia; 

• Construção de uma Praia Fluvial; 

• Aquisição de uma Piscina Fluvial; 

• Novo Parque Desportivo; 

• Obras de melhoramento nos caminhos rurais e agrícolas da Freguesia; 

• Pavimentação da estrada de acesso ao Parque de Merendas; 

• Certificação da Pista de Aviação; 

• Apoios às Associações e Grupo Coral da Freguesia; 

• Projecto e Pedido de Licenciamento de um Parque de Campismo; 

• Colocação de uma Placa de Informação Turística da Freguesia na Praça Bernardino José Cruz; 

• Criação de um sítio na Internet para divulgação, promoção turística e apresentação e discussão de ideias sobre a 

Freguesia; 

• Conservação e melhoramento dos caminhos rurais e agrícolas; 

• Construção de Habitação Social para as famílias mais carenciadas da Freguesia; 

• Aposta na Juventude e em eventos e actividades a ela direccionados (JuvenParque); 

• Apoio a projectos de electrificação rural e agrícola. 

Propostas para S. Marcos do Campo 

• Construção do novo Posto Médico; 

• Requalificação do Largo do Cruzeiro, do Largo do Poço Novo e do Largo do Poço do Rossio, nomeadamente a nível 

de pavimentos, mobiliário e equipamentos urbanos; 

• Obras de remodelação e requalificação na Sociedade Harmonia Sanmarquense com a construção de uma cozinha, 

arranjos na cobertura, limpeza do pavimento do salão e salas para as associações e grupos de São Marcos do Campo; 

• Beneficiações e ampliação da Zona Desportiva; 

• Reforço do Apoio Social aos mais carenciados, nomeadamente os Idosos da nossa Freguesia; 
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• Pavimentação e beneficiação de arruamentos e passeios; 

• Construção do Parque de Merendas junto da Barragem de Alqueva; 

• Colocação de passadeiras limitadoras de velocidade na Rua Nova e na Rua José Mestre Batista; 

• Apoio à criação de uma equipa de futebol para competir na “Taça INATEL ” e criação de condições no campo de 

futebol de 11. 

• Beneficiação e melhoramento de toda a zona destinada a recreio da Escola e Jardim-de-infância, com a colocação 

de calçada e zona verde; 

• Remodelação do parque infantil da Escola e Jardim-de-infância, com a colocação de pavimento apropriado; 

• Melhoramentos nas casas de banho da Escola; 

• Melhoramentos no Jardim Público e remodelação completa do respectivo parque infantil; 

• Reforço no abastecimento de água a São Marcos do Campo, com o objectivo de manter a pressão adequada 

durante todo o ano; 

• Criação de uma zona de acesso à Internet sem fios; 

• Na revisão do Plano Director Municipal deverá ser ampliada a zona habitacional e de serviços/comércio da Aldeia; 

• Conclusão das obras na praça de toiros; 

• Obras de melhoramento na Ribeira do Telheiro; 

• Apoios às Associações e Grupos Associativos da Freguesia e apoio à produção musical do Grupo Coral e 

Instrumental “Lírios do Campo” (por exemplo, edição de um CD integrado no projecto previsto para todo o Concelho); 

• Reivindicar junto da empresa “Estradas de Portugal” a colocação de iluminação entre a rotunda do monumento ao 

Cavaleiro José Mestre Batista e a rotunda que faz ligação a Campinho e Amieira; 

• Colocação de uma Placa de Informação da Freguesia no Largo do Cruzeiro; 

• Criação de um sítio na Internet para divulgação, promoção turística e apresentação e discussão de ideias sobre a 

Freguesia; 

• Conservação e melhoramento de caminhos rurais e agrícolas; 

• Construção de Habitação Social para as famílias mais carenciadas da Freguesia; 

• Apoio a projectos de electrificação rural e agrícola; 

Propostas para Cumeada 

• Pavimentação e beneficiação de ruas e passeios da Aldeia e colocação de passadeiras limitadoras de velocidade; 

• Requalificação do Parque Infantil situado no Largo de Nossa Senhora das Neves; 

• Construção de Sanitários Públicos; 

• Arranjo do poço e lavadouros; 
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• Melhoramentos nos sanitários públicos; 

• Recuperação da Antiga Escola Primária para benefício de toda a população, ao nível de serviços de apoio social; 

• Pavimentação do troço entre a rotunda colocada perto do lavadouro e a entrada sul da Aldeia (em execução); 

• Conservação e melhoramento dos caminhos rurais e agrícolas; 

• Pintura e obras de beneficiação no Centro de Convívio; 

• Colocação de uma Placa de Informação da Freguesia no Largo de Nossa Senhora das Neves. 

 

1.5. Assembleia Municipal - órgão deliberativo 2009-2013 

As competências da Assembleia Municipal decorrem do artigo 53.º do Regime Jurídico das Competências e 

Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da 

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, do qual se transcreve: 

“Artigo 53.o 

Competências 

1 — Compete à assembleia municipal: 

a) Eleger, por voto secreto, o presidente da mesa e os dois secretários; 

b) Elaborar e aprovar o seu regimento; 

c) Acompanhar e fiscalizar a actividade da câmara municipal, dos serviços municipalizados, das fundações e das 

empresas municipais; 

d) Acompanhar, com base em informação útil da câmara, facultada em tempo oportuno, a actividade desta e os 

respectivos resultados, nas associações e federações de municípios, empresas, cooperativas, fundações ou outras entidades em 

que o município detenha alguma participação no respectivo capital social ou equiparado; 

e) Apreciar, em cada uma da sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da câmara acerca da actividade 

do município, bem como da situação financeira do mesmo, informação essa que deve ser enviada ao presidente da mesada 

assembleia com a antecedência de cinco dias sobre a data do início da sessão, para que conste da respectiva ordem do dia; 

f) Solicitar e receber informações, através da mesa, sobre assuntos de interesse para a autarquia e sobre a execução de 

deliberações anteriores, o que pode ser requerido por qualquer membro em qualquer momento; 

g) Aprovar referendos locais, sob proposta quer de membros da assembleia, quer da câmara municipal, quer dos 

cidadãos eleitores, nos termos da lei; 

h) Apreciar a recusa, por acção ou omissão, de quaisquer informações e documentos, por parte da câmara municipal ou 

dos seus membros, que obstem à realização de acções de acompanhamento e fiscalização; 

i) Conhecer e tomar posição sobre os relatórios definitivos, resultantes de acções tutelares ou de auditorias executadas 

sobre a actividade dos órgãos e serviços municipais; 

j) Deliberar sobre a constituição de delegações, comissões ou grupos de trabalho para estudo dos problemas 

relacionados com as atribuições próprias da autarquia, sem interferência no funcionamento e na actividade normal da câmara; 
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l) Votar moções de censura à câmara municipal, em avaliação da acção desenvolvida pela mesma ou por qualquer dos 

seus membros; 

m) Discutir, a pedido de quaisquer dos titulares do direito de oposição, o relatório a que se refere o Estatuto do Direito de 

Oposição; 

n) Elaborar e aprovar, nos termos da lei, o regulamento do conselho municipal de segurança; 

o) Tomar posição perante os órgãos do poder central sobre assuntos de interesse para a autarquia; 

p) Deliberar sobre recursos interpostos de marcação de faltas injustificadas aos seus membros; 

q) Pronunciar-se e deliberar sobre assuntos que visem a prossecução das atribuições da autarquia; 

r) Exercer outras competências que lhe sejam conferidas por lei. 

2 — Compete à assembleia municipal, em matéria regulamentar e de organização e funcionamento, sob proposta da 

câmara: 

a) Aprovar as posturas e regulamentos do município com eficácia externa; 

b) Aprovar as opções do plano e a proposta de orçamento, bem como as respectivas revisões; 

c) Apreciar o inventário de todos os bens, direitos e obrigações patrimoniais e respectiva avaliação, bem como apreciar e 

votar os documentos de prestação de contas; 

d) Aprovar ou autorizar a contratação de empréstimos nos termos da lei; 

e) Estabelecer, nos termos da lei, taxas municipais e fixar os respectivos quantitativos; 

f) Fixar anualmente o valor da taxa da contribuição autárquica incidente sobre prédios urbanos; bem como autorizar o 

lançamento de derramas para reforço da capacidade financeira ou no âmbito da celebração de contratos de reequilíbrio 

financeiro, de acordo com a lei; 

g) Pronunciar-se, no prazo legal, sobre o reconhecimento, pelo Governo, de benefícios fiscais no âmbito de impostos 

cuja receita reverte exclusivamente para os municípios; 

h) Deliberar em tudo quanto represente o exercício dos poderes tributários conferidos por lei ao município; 

i) Autorizar a câmara municipal a adquirir, alienar ou onerar bens imóveis de valor superior a1000 vezes o índice 100 das 

carreiras do regime geral do sistema remuneratório da função pública, fixando as respectivas condições gerais, podendo 

determinar, nomeadamente, a via da hasta pública, bem como bens ou valores artísticos do município, independentemente do 

seu valor, sem prejuízo do disposto no n.o9doartigo 64.o; 

j) Determinar a remuneração dos membros do conselho de administração dos serviços municipalizados; 

l) Municipalizar serviços, autorizar o município, nos termos da lei, a criar fundações e empresas municipais e a aprovar 

os respectivos estatutos, bem como a remuneração dos membros dos corpos sociais, assim como a criar e participar em 

empresas de capitais exclusiva ou maioritariamente públicos, fixando as condições gerais da participação; 

m) Autorizar o município, nos termos da lei, a integrar-se em associações e federações de municípios, a associar-se 

com outras entidades públicas, privadas ou cooperativas e a criar ou participar em empresas privadas de âmbito municipal que 

prossigam fins de reconhecido interesse público local e se contenham dentro das atribuições cometidas aos municípios, em 

quaisquer dos casos fixando as condições gerais dessa participação; 
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n) Aprovar, nos termos da lei, a criação ou reorganização de serviços municipais; 

o) Aprovar os quadros de pessoal dos diferentes serviços do município, nos termos da lei; 

p) Aprovar incentivos à fixação de funcionários, nos termos da lei; 

q) Autorizar, nos termos da lei, a câmara municipal a concessionar, por concurso público, a exploração de obras e 

serviços públicos, fixando as respectivas condições gerais; 

r) Fixar o dia feriado anual do município; 

s) Autorizar a câmara municipal a delegar competências próprias, designadamente em matéria de investimentos, nas 

juntas de freguesia; 

t) Estabelecer, após parecer da Comissão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, a constituição do 

brasão, selo e bandeira do município e proceder à sua publicação no Diário da República. 

3 — É ainda da competência da assembleia municipal, em matéria de planeamento, sob proposta ou pedido de 

autorização da câmara municipal: 

a) Aprovar os planos necessários à realização das atribuições municipais; 

b) Aprovar as medidas, normas, delimitações e outros actos, no âmbito dos regimes do ordenamento do território e do 

urbanismo, nos casos e nos termos conferidos por lei. 

4 — É também da competência da assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal: 

a) Deliberar sobre a criação e a instituição em concreto do corpo de polícia municipal, nos termos e com as 

competências previstos na lei; 

b) Deliberar sobre a afectação ou desafectação de bens do domínio público municipal, nos termos e condições previstos 

na lei; 

c) Deliberar sobre a criação do conselho local de educação, de acordo com a lei; 

d) Autorizar a geminação do município com outros municípios ou entidades equiparadas de outros países; 

e) Autorizar os conselhos de administração dos serviços municipalizados a deliberar sobre a concessão de apoio 

financeiro, ou outro, a instituições legalmente constituídas pelos seus funcionários, tendo por objecto o desenvolvimento das 

actividades culturais, recreativas e desportivas, bem como a atribuição de subsídios a instituições legalmente existentes, criadas 

ou participadas pelos serviços municipalizados ou criadas pelos seus funcionários, visando a concessão de benefícios sociais 

aos mesmos e respectivos familiares. 

5 — A acção de fiscalização mencionada na alínea c)do n.o1 consiste numa apreciação casuística e posterior à 

respectiva prática dos actos da câmara municipal, dos serviços municipalizados, das fundações e das empresas municipais, 

designadamente através de documentação e informação solicitada para o efeito. 

6 — A proposta apresentada pela câmara referente às alíneas b), c), i) e n) do n.o 2 não pode ser alterada pela 

assembleia municipal e carece da devida fundamentação quando rejeitada, mas a câmara deve acolher sugestões feitas pela 

assembleia, quando devidamente fundamentadas, salvo se aquelas enfermarem de previsões de factos que possam ser 

considerados ilegais. 
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7 — Os pedidos de autorização para a contratação de empréstimos a apresentar pela câmara municipal, nos termos da 

alínea d) do n.o 2, serão obrigatoriamente acompanhados de informação sobre as condições praticadas em, pelo menos, três 

instituições de crédito, bem como do mapa demonstrativo de capacidade de endividamento do município. 

8 — As alterações orçamentais por contrapartida da diminuição ou anulação das dotações da assembleia municipal têm 

de ser aprovadas por este órgão.” 

Os membros da Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz para o mandato 2009-2013, são: 

Presidente da Assembleia Municipal 

José Carlos Tavares Singéis 

Restantes Membros da Assembleia Municipal 

Ana Maria Férias Paixão Duarte 

António Jorge Ferro Ribeiro 

Manuel André Piteira Espenica 

Gracinda Rosa Canhão Calisto 

Maria Luísa Neves Pires da Cunha 

Joaquim José Ramalhosa Passinhas 

António Joaquim Loios Paulo 

Armindo Borrego Capucho 

Rita Isabel Belo Medinas 

Júlio Manuel Cachopas Colaço Valido 

Maria Manuela Pinto Guelindim 

Élia de Fátima Janes Quintas 

Carla Alexandra Prates Pucarinho de Carvalho 

Leonel de Jesus Valadas Godinho 

 

1.6. Câmara Municipal - órgão executivo 2009-2013 

As competências da Câmara Municipal decorrem do artigo 64.º do Regime Jurídico das Competências e Funcionamento 

dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, 

de 11 de Janeiro, do qual se transcreve: 

“Artigo 64.º 

Competências 

1 — Compete à câmara municipal no âmbito da organização e funcionamento dos seus serviços e no da gestão 

corrente: 
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a) Elaborar e aprovar o regimento; 

b) Executar e velar pelo cumprimento das deliberações da assembleia municipal; 

c) Proceder à marcação e justificação das faltas dos seus membros; 

d) Deliberar sobre a locação e aquisição de bens móveis e serviços, nos termos da lei; 

e) Alienar os bens móveis que se tornem dispensáveis, nos termos da lei; 

f) Adquirir e alienar ou onerar bens imóveis de valor até 1000 vezes o índice 100 das carreiras do regime geral do 

sistema remuneratório da função pública; 

g) Alienar em hasta pública, independentemente de autorização do órgão deliberativo, bens imóveis de valor superior ao 

da alínea anterior, desde que a alienação decorra da execução das opções do plano e a respectiva deliberação seja aprovada 

por maioria de dois terços dos membros em efectividade de funções; 

h) Aceitar doações, legados e heranças a benefício de inventário; 

i) Nomear e exonerar o conselho de administração dos serviços municipalizados e das empresas públicas municipais, 

assim como os representantes do município nos órgãos de outras empresas, cooperativas, fundações ou entidades em que o 

mesmo detenha alguma participação no respectivo capital social ou equiparado; 

j) Fixar as tarifas e os preços da prestação de serviços ao público pelos serviços municipais ou municipalizados; 

l) Apoiar ou comparticipar no apoio à acção social escolar e às actividades complementares no âmbito de projectos 

educativos, nos termos da lei; 

m) Organizar e gerir os transportes escolares; 

n) Resolver, no prazo máximo de 30 dias, sobre os recursos hierárquicos impróprios que lhe sejam apresentados de 

todas as deliberações do conselho de administração dos serviços municipalizados; 

o) Deliberar sobre a concessão de apoio financeiro, ou outro, a instituições legalmente constituídas pelos funcionários do 

município, tendo por objecto o desenvolvimento de actividades culturais, recreativas e desportivas; 

p) Deliberar sobre a atribuição de subsídios a instituições legalmente existentes, criadas ou participadas pelo município 

ou criadas pelos seus funcionários, visando a concessão de benefícios sociais aos mesmos e respectivos familiares; 

q) Aprovar os projectos, programas de concurso, caderno de encargos e a adjudicação relativamente a obras e 

aquisição de bens e serviços; 

r) Dar cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto do Direito de Oposição; 

s) Deliberar sobre a administração de águas públicas sob sua jurisdição; 

t) Promover a publicação de documentos, anais ou boletins que interessem à história do município; 

u) Deliberar sobre o estacionamento de veículos nas ruas e demais lugares públicos; 

v) Estabelecer a denominação das ruas e praças das povoações e estabelecer as regras de numeração dos edifícios; 

x) Proceder à captura, alojamento e abate de canídeos e gatídeos, nos termos da legislação aplicável; 

z) Deliberar sobre a deambulação e extinção de animais nocivos; 
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aa) Declarar prescritos a favor do município, nos termos e prazos fixados na lei geral e após publicação de avisos, os 

jazigos, mausoléus ou outras obras, assim como sepulturas perpétuas instaladas nos cemitérios propriedade municipal, quando 

não sejam conhecidos os seus proprietários ou relativamente aos quais se mostre que, após notificação judicial, se mantém 

desinteresse na sua conservação e manutenção, deforma inequívoca e duradoura; 

bb) Remeter ao Tribunal de Contas, nos termos da lei, as contas do município. 

2 — Compete à câmara municipal no âmbito do planeamento e do desenvolvimento: 

a) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia municipal os planos necessários à realização das atribuições 

municipais; 

b) Participar, com outras entidades, no planeamento que directamente se relacione com as atribuições e competências 

municipais, emitindo parecer para submissão a deliberação da assembleia municipal; 

c) Elaborar e submeter a aprovação da assembleia municipal as opções do plano e a proposta de orçamento e as 

respectivas revisões; 

d) Executar as opções do plano e orçamentos aprovados, bem como aprovar as suas alterações; 

e) Elaborar e aprovar a norma de controlo interno, bem como o inventário de todos os bens, direitos e obrigações 

patrimoniais e respectiva avaliação, e ainda os documentos de prestação de contas, a submeter à apreciação e votação do órgão 

deliberativo; 

f) Criar, construir e gerir instalações, equipamentos, serviços, redes de circulação, de transportes, de energia, de 

distribuição de bens e recursos físicos integrados no património municipal ou colocados, por lei, sob a administração municipal; 

g) Participar em órgãos de gestão de entidades da administração central, nos casos, nos termos e para os efeitos 

estabelecidos por lei; 

h) Colaborar no apoio a programas e projectos de interesse municipal, em parceria com outras entidades da 

administração central; 

i) Designar os representantes do município nos conselhos locais, nos termos da lei; 

j) Criar ou participar em associações de desenvolvimento regional e de desenvolvimento do meio rural; 

l) Promover e apoiar o desenvolvimento de actividades artesanais, de manifestações etnográficas e a realização de 

eventos relacionados coma actividade económica de interesse municipal; 

m) Assegurar, em parceria ou não com outras entidades públicas ou privadas, nos termos da lei, o levantamento, 

classificação, administração, manutenção, recuperação e divulgação do património natural, cultural, paisagístico e urbanístico do 

município, incluindo a construção de monumentos de interesse municipal. 

3 — Compete à câmara municipal no âmbito consultivo: 

a) Emitir parecer, nos casos e nos termos previstos na lei, sobre projectos de obras não sujeitas a licenciamento 

municipal; 

b) Participar em órgãos consultivos de entidades da administração central, nos casos estabelecidos por lei. 

4 — Compete à câmara municipal no âmbito do apoio a actividades de interesse municipal: 

a) Deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, nomeadamente com vista à 
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prossecução de obras ou eventos de interesse municipal, bem como à informação e defesa dos direitos dos cidadãos; 

b) Apoiar ou comparticipar, pelos meios adequados, no apoio a actividades de interesse municipal, de natureza social, 

cultural, desportiva, recreativa ou outra; 

c) Participar na prestação de serviços a estratos sociais desfavorecidos ou dependentes, em parceria com as entidades 

competentes da administração central, e prestar apoio aos referidos estratos sociais, pelos meios adequados e nas condições 

constantes de regulamento municipal; 

d) Deliberar em matéria de acção social escolar, designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição 

de auxílios económicos a estudantes; 

e) Assegurar o apoio adequado ao exercício de competências por parte do Estado, nos termos definidos por lei; 

f) Deliberar sobre a participação do município em projectos e acções de cooperação descentralizada, designadamente 

no âmbito da União Europeia e da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. 

5 — Compete à câmara municipal, em matéria de licenciamento e fiscalização: 

a) Conceder licenças nos casos e nos termos estabelecidos por lei, designadamente para construção, reedificação, 

utilização, conservação ou demolição de edifícios, assim como para estabelecimentos insalubres, incómodos, perigosos ou 

tóxicos; 

b) Realizar vistorias e executar, de forma exclusiva ou participada, a actividade fiscalizadora atribuída por lei, nos termos 

por esta definidos; 

c) Ordenar, precedendo vistoria, a demolição total ou parcial ou a beneficiação de construções que ameacem ruína ou 

constituam perigo para a saúde ou segurança das pessoas; 

d) Emitir licenças, matrículas, livretes e transferências de propriedade e respectivos averbamentos e proceder a exames, 

registos e fixação de contingentes relativamente a veículos, nos casos legalmente previstos. 

6 — Compete à câmara municipal, no que respeita às suas relações com outros órgãos autárquicos: 

a) Apresentar à assembleia municipal propostas e pedidos de autorização, designadamente em relação às matérias 

constantes dos n.os2a4do artigo 53.o; 

b) Deliberar sobre formas de apoio às freguesias; 

c) Propor à assembleia municipal a concretização de delegação de parte das competências da câmara nas freguesias 

que nisso tenham interesse, de acordo com o disposto no artigo 66.; 

d) Propor à assembleia municipal a realização de referendos locais. 

7 — Compete ainda à câmara municipal: 

a) Elaborar e aprovar posturas e regulamentos em matérias da sua competência exclusiva; 

b) Administrar o domínio público municipal, nos termos da lei; 

c) Propor, nos termos da lei, a declaração de utilidade pública, para efeitos de expropriação; 

d) Exercer as demais competências legalmente conferidas, tendo em vista o prosseguimento normal das atribuições do 

município. 
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8 — As nomeações a que se refere a alínea i)don.o1são feitas de entre membros da câmara municipal ou de entre 

cidadãos que não sejam membros dos órgãos municipais. 

9 — A alienação de bens e valores artísticos do património do município é objecto de legislação especial.” 

 

Os membros da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz para o mandato 2009-2013, são: 

Vereadores em regime de permanência 

Presidente da Câmara Municipal 

José Gabriel Calixto 

Pelouros: 

• Coordenação da Actividade Municipal;  

• Relações Públicas e Cooperação Externa (inclui Imagem Institucional);  

• Protecção Civil;  

• Ordenamento do Território e Urbanismo;  

• Promoção do Desenvolvimento (inclui Planeamento, Desenvolvimento Económico e Turismo);  

• Obras e Compras Municipais;  

• Recursos Humanos;  

• Habitação;  

• Gestão Económico-Financeira, Patrimonial e Administrativa.  
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Vice-Presidente 

Manuel Janeiro 

Pelouros: 

• Equipamento Urbano e Rural (inclui mercados e feiras; sinalização e trânsito; gestão de infraestruturas e 

equipamentos);  

• Ambiente e Saneamento Básico (inclui abastecimento de água e saneamento básico ambiente higiene e limpeza 

pública; jardins e espaços verdes; recursos cinegéticos);  

• Energia (inclui electricidade e iluminação pública);  

• Transportes e Comunicações (inclui parque de viaturas e oficinas; transportes municipais);  

• Desporto e Tempos Livres.  

Vereadora 

Joaquina Margalha 

Pelouros: 

• Educação e Parque Escolar;  

• Acção Social;  

• Património, Cultura e Ciência (inclui programação cultural; Biblioteca Municipal; Arquivo Municipal);  

• Defesa do Consumidor.  

Restantes Vereadores 
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Vereador 

Carlos Costa  

Pelouro: 

• Saúde.  

 

Vereador 

Rui Amendoeira 

• Sem pelouros atribuídos.  

 

As reuniões ordinárias do Executivo realizam-se às quartas-feiras, pelas 10 horas, de quinze em quinze dias, 

antecipando um dia ou passando para o dia seguinte, se a quarta-feira coincidir com dia feriado. 

 

2. Um Novo Ciclo na Gestão do Município de Reguengos de Monsaraz 

2.1. Administração de proximidade à altura dos novos tempos 

A qualidade de vida tem hoje uma dimensão global, quando falamos de alterações climáticas, de paz no mundo, de 

efeitos da crise financeira e da crise económica na vida das pessoas. 

Hoje, ao contrário do que sucedia há alguns anos atrás, o que acontece num banco de investimento americano ou uma 

decisão do Governo chinês afecta, muito concretamente e num prazo muito limitado, a qualidade de vida de quem está em 

Lisboa, em Évora, em Reguengos de Monsaraz ou em qualquer outra localidade portuguesa. 

Hoje, esta dimensão de interdependência e de globalização é mais viva e mais rápida nos seus efeitos positivos ou 

negativos, seja para trazer a Internet seja para trazer as ondas do maremoto da crise económica internacional. 
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O que não significa, que a dimensão local, não exija a valorização de uma gestão pública de proximidade, a qual é cada 

vez mais relevante. 

Porque actualmente, na democracia local, é necessário reinventar aquilo que são os desafios de uma segunda geração 

democrática e de uma segunda geração de políticas locais, dignificando esta dimensão política de proximidade. 

Lembremos que na primeira geração do poder local foi necessário dar resposta àquilo que eram as necessidades 

básicas e que há 35 anos colocavam Portugal, por vezes, mais perto de indicadores de países de terceiro mundo do que dos 

indicadores da Europa com que gostamos de nos comparar. Os níveis de abastecimento domiciliário de águas, de fornecimento 

de energia eléctrica, de caminhos fora das sedes de concelho, de acesso à educação básica, de acesso à fruição cultural, eram 

indicadores que, há 35 anos, saídos da ditadura, nos envergonhavam colectivamente. 

Muito dessa mudança deveu-se àquilo que foi a tarefa da primeira geração do poder local democrático. O poder local 

tem uma dimensão política única devido à avaliação permanente do exercício das suas funções.  

Portugal, depois de uns anos sem qualquer eleição, teve este ano uma conjugação de três actos eleitorais com 

características completamente distintas. Sem pôr em causa a relevância nem das eleições legislativas nem das eleições 

europeias, sabemos que essas eleições são, de alguma forma, distantes para os cidadãos. Certo é que, em democracia, 

qualquer cidadão pode aspirar a ser Presidente da República, deputado ou governante, mas é da natureza das coisas que essas 

funções estejam limitadas a um número relativamente circunscrito de portugueses.  

No poder local a realidade é diferente. Em 30 anos, mais de meio milhão de portugueses deram parte das suas vidas ao 

trabalho pela comunidade. Como assistimos, há sensivelmente dois meses, desde a mais remota assembleia de freguesia às 

câmaras municipais das cidades onde os jornais acompanharam mais atentamente os processos eleitorais, foram eleitos cerca 

de 40 mil portugueses. 

Reconheçamos que a proximidade está implícita naquilo que é a vivência política a nível local.  

O poder local, hoje, necessita claramente de uma nova geração, que resultará da conjugação da Lei da Limitação de 

Mandatos com a Lei da Paridade e da afirmação de novos temas. Uma nova geração correspondente ao desenvolvimento de 

novas prioridades. Prioridades como a utilização de energias alternativas nos equipamentos públicos, como perceber que a 

banda larga local é tão importante hoje como era a aprendizagem das primeiras letras para a política da primeira república ou o 

abastecimento de água no início da democracia.  

A banda larga, por exemplo, é um factor imprescindível de igualdade e de coesão, pois permite colocar uma localidade 

isolada do país, no centro do mundo.  

Mais e melhores políticas sociais, qualidade de vida, desenvolvimento sustentável, funcionamento dos serviços públicos 

cada vez mais orientados para a promoção da cidadania activa e a prossecução do interesse público, são novos temas e novas 

prioridades.  

Há, na administração local, novos temas, novas gerações e um cruzamento de novos desafios que criam esperança 

para uma administração de proximidade à altura dos novos tempos. 

 

2.2. A nossa estratégia de Gestão: visão, missão e objectivos 

A nossa estratégia de gestão tem por base a organização dos contributos que as diversas áreas funcionais do Município 

têm para dar à boa organização e funcionamento da autarquia, tendo em consideração a visão e as propostas de actuação do 
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actual executivo, eleitas inequivocamente nas eleições autárquicas do passado dia 11 de Outubro, as quais servem de linha 

orientadora à integração dos esforços desenvolvidos pelos vários colaboradores das diferentes áreas de intervenção do nosso 

Município para a elaboração dos presentes documentos previsionais. 

Este tipo de gestão permite desbloquear o individualismo seccionista, desassociado dos objectivos globais que 

entendemos que o Município deve ter. Um exemplo deste individualismo é a preocupação, por parte de alguns departamentos, 

apenas com o grupo de interessados que lhe diz respeito mais directamente, desconhecendo as necessidades e interesses 

globais do cidadão em geral. Facto que se deve a uma Administração Pública caracterizada pela deficiência dos seus sistemas 

de informação, pela ausência de eficaz avaliação, seja de pessoas ou mesmo das próprias organizações, ou ainda pela notória 

falta de coordenação entre serviços, consequências directas de rotinas funcionais recalcadas, próprias de um modelo de gestão 

burocrático, em detrimento de uma gestão planeada em função dos objectivos a atingir e responsabilizada pelos resultados 

alcançados. 

E, como é hoje evidente, a burocracia, enquanto paradigma de organização, tem, progressivamente, deixado de 

constituir uma resposta à altura das exigências de eficiência e eficácia relativamente aos serviços prestados, e, deste modo, 

deixado de satisfazer as necessidades dos cidadãos. 

O nosso compromisso é de uma gestão que revele Eficiência e Eficácia. 

Sendo a eficiência entendida por “fazer bem as coisas”, ou seja, vamos trabalhar sempre com atenção à melhor 

utilização dos recursos, o que definimos por rigor na gestão dos recursos municipais. 

E a eficácia entendida por "fazer as coisas certas", ou seja, o resultado do nosso trabalho deverá sempre ir ao encontro 

das melhores expectativas dos munícipes. 

Visão, Missão e Objectivos 

Para que os objectivos do Município sejam consistentes e constantes ao longo do tempo, é necessário um conjunto de 

valores. Tais valores deverão ser sedimentados pela implementação de uma renovada gestão dos recursos humanos do 

Município, pelo que se pretende criar uma nova filosofia institucional, uma nova auto-imagem enquanto funcionários ao serviço 

do público. Neste âmbito, o conhecimento e a partilha de informação devem ser um factor-chave dentro de toda a organização, 

de forma a evitar os stakeoholders, prejudiciais á boa imagem e resolução dos interesses dos munícipes.  

Assim, a consistência dos propósitos da gestão municipal é, absolutamente, essencial ao processo de gestão 

estratégica, colocando-se de seguida a questão de como criar tal consistência.  

Para tal, recorre-se à hierarquia das finalidades estratégicas - visão, missão e objectivos.  

A Visão  

Refere-se aos objectivos de mais longo prazo e mais gerais. A visão descreve as aspirações para o futuro sem 

especificar os meios para as alcançar. As visões com mais efeito são aquelas que criam inspiração e esta inspiração é 

normalmente querer mais, maior e melhor. Isso pode ser por exemplo prestar um melhor serviço com recurso às, não menos 

importantes, competências e capacidades de quem está a exercer as funções que lhe foram propostas. 

Contudo, se as visões são para inspirar, elas têm que ser comunicadas e possivelmente para muitas pessoas. A 

comunicação da visão pode ser feita de duas maneiras: através da missão e usando a liderança. Apesar de ser menos óbvia a 

segunda maneira é talvez aquela que permanentemente demonstra a atitude e o comportamento que se pretende implementar, 

daí o entendimento de que gerir é dar exemplos. 
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A visão provoca o empenho, de todos, na missão da organização, através do trabalho realizado com base nos objectivos 

definidos. 

A Missão   

A visão torna-se tangível com a definição da missão. Esta reflecte aquilo que o executivo municipal planeou para um 

futuro próximo com base no conhecimento da situação existente. 

A definição da missão deve conter as respostas às seguintes questões: 

Qual a razão da nossa existência? Qual é o nosso propósito?  

A razão da existência e o propósito encontram-se estatuídos nos Artigo 235.º da Constituição da República Portuguesa, 

o qual se transcreve: 

“Artigo 235.º 

(Autarquias locais) 

1. A organização democrática do Estado compreende a existência de autarquias locais.  

2. As autarquias locais são pessoas colectivas territoriais dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução 

de interesses próprios das populações respectivas.” 

A missão está estritamente relacionada com o quadro legal de atribuições e competências das autarquias locais, nos 

termos da Lei 159/99, de 14 de Setembro. 

Quais são os nossos valores, aspirações e prioridades filosóficas?  

Os valores que se pretendem implementar são: 

Qualidade – caminho para a excelência, através da satisfação dos colaboradores e clientes e da superação das 

necessidades e expectativas dos sistemas como forma de a conseguir. 

Inovação – transformação intencional e sistemática do presente no sentido de o melhorar. 

Espírito de pertença – sentimento que favorece a construção da identidade pessoal e profissional a partir de ideias, 

valores, atitudes e comportamentos identitários do grupo reconhecido socialmente. 

Sentido crítico – atitude intelectual que questiona de modo livre, criativo, inovador e produtivo o conhecimento, os 

valores e as atitudes. 

Cidadania – responsabilidade social que se expressa no uso de direitos e deveres que resultam da pertença a uma 

comunidade. 

Solidariedade – espaço comum de entendimento que potencia promoção e crescimento das pessoas e dos grupos. 

Responsabilidade - obrigação a responder pelas próprias acções, e pressupõe que as mesmas se apoiam em razões 

ou motivos. 

A definição de missão sugere padrões para o comportamento ético dos indivíduos  

Os Objectivos   

Apesar das definições de missão serem mais especificas do que a visão em si, elas definem mesmo assim direcções 
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pouco concretas, ou seja, acções pouco especificadas. Portanto, tal como a definição da missão tenta tornar a visão mais 

específica, os objectivos são tentativas de tornar a missão mais concreta.    

Os nossos objectivos estão ampla e implicitamente revelados ao longo de tudo o que até aqui temos dito, contudo, como 

é nosso dever, devemos concretizá-los, e para o efeito, tem desde o princípio sido dado a conhecer quais são os eixos de 

actuação que pautam o programa autárquico que encabeçamos e as propostas que queremos cumprir. 

Há necessidade de concretizar os objectivos para os próximos quatro anos e também de os desagregar em programas 

de actuação que por sua vez incluirão projectos e actividades que implementados permitem o alcance das grandes metas e 

desafios preconizados. 

Assim, os objectivos são os eixos de actuação que resumem ao máximo o que se pretende realizar no concelho, e dada 

a importância da sua definição e explicação, os próximos pontos do presente relatório, são dedicados à sua explicitação. 

 

2.3. Os Eixos Fundamentais da Gestão Municipal 

Os eixos ou objectivos fundamentais da gestão autárquica do Município de Reguengos de Monsaraz, para o quadriénio 

2010-2013, são: 

• Políticas Sociais de Proximidade; 

• Qualidade de Vida e Ambiente; 

• Desenvolvimento Económico Sustentável; 

• Cooperação com as Freguesias e com a Sociedade Civil; e  

• Modernização Municipal. 

Eixo 1 – Políticas Sociais de Proximidade 

A promoção da inclusão social é uma das grandes marcas do Partido Socialista em Reguengos de Monsaraz, com base 

no reconhecimento incondicional dos direitos sociais como indissociáveis para atingirmos um Concelho cada vez mais solidário. 

As políticas sociais promovidas pelo Município, e às quais queremos dar continuidade, têm por objectivos fundamentais a 

promoção do acesso ao emprego e a criação de novas oportunidades, o acesso à habitação condigna para todos, o acesso aos 

direitos de cidadania e de participação social, o apoio às crianças, aos idosos e às famílias.  

Um dos projectos de maior impacto social, no qual trabalhámos nestes últimos dois anos, foi a análise das carências 

habitacionais do nosso Concelho e a apresentação de uma candidatura ao IHRU para o financiamento de 60 habitações em todo 

o Concelho. São mais de 3,5 milhões de euros de investimento que iremos dedicar à eliminação das carências habitacionais 

graves no Concelho de Reguengos de Monsaraz.  

Numa lógica de continuidade e intensificação do trabalho de acção social de âmbito municipal, nos domínios do combate 

à pobreza e à exclusão social, propõe-se o desenvolvimento dos seguintes projectos e acções:  

• Implementação do Cartão Social do Munícipe, que abrangerá as modalidades de “Apoio à Família” e “Apoio à 

Terceira Idade”.  

• Implementação da Loja Social, estrutura de intervenção e emergência social, com a finalidade de suprir as 

necessidades imediatas de famílias carenciadas ou que, por motivos adversos, necessitem de apoio através da recolha 
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de objectos usados ou novos, doados por particulares ou empresas; 

• Serviço de Psicologia do Gabinete de Acção Social e apoios de psicopedagogia nas Escolas; 

• Serviço de Informação e Mediação para Pessoas com Deficiência e promoção da integração social dos deficientes, 

envolvendo-os nas suas comunidades; 

• Gabinete de Inserção Profissional (GIP), destinado ao acolhimento, informação e orientação escolar e profissional, 

em particular dos mais jovens, assim como a assegurar a articulação entre a procura e a oferta de emprego; 

• Divulgação e Apoio Técnico aos Munícipes para instrução de candidaturas a Medidas de Politica Social, 

designadamente, Complemento Solidário para Idosos e Porta 65 Jovem; 

• Realização de intercâmbios de Idosos com diversos Municípios do País; 

• Realização do encontro anual de Idosos do Concelho de Reguengos de Monsaraz (5.ª feira de Ascensão); 

• Execução do projecto de Fisioterapia para apoio e intervenção aos idosos utentes das cinco IPSS do Concelho de 

Reguengos de Monsaraz, que abrange mais de 300 beneficiários; tentar trazer para este projecto idosos isolados, 

aumentando assim o seu nível de socialização; 

• Incentivo à fixação dos Jovens Reguenguenses recém-licenciados; 

Eixo 2 – Qualidade de Vida e Ambiente 

Com as novas competências - em matéria de educação - transferidas para os Municípios, a nossa equipa entende que a 

gestão do parque escolar e dos recursos humanos das Escolas, devem requerer da Autarquia Local mais recursos e mais 

investimento. O nosso projecto não coloca qualquer restrição na assumpção destas competências e lutaremos para que nos 

sejam atribuídos os recursos, nomeadamente financeiros, que considerarmos adequados para levarmos a cabo tal missão. 

A requalificação do parque escolar (edifícios e equipamentos) é uma das nossas prioridades nesta área. 

Iremos executar o projecto do novo Centro Escolar de Reguengos de Monsaraz. Trata-se de um projecto ambicioso, 

com adjudicação em curso, que irá igualmente integrar um novo Jardim-de-Infância (em fase de conclusão), uma nova biblioteca 

escolar, a cobertura do polidesportivo, arranjos exteriores diversos, entre outras beneficiações. Este projecto, irá permitir criar 

condições para mais cerca de 250 alunos e crianças no Jardim-de-Infância. 

Porque temos, igualmente, a perfeita consciência de que a educação é muito mais do que a gestão corrente do parque 

escolar, prevemos ainda a realização de um conjunto alargado de outras acções e projectos, tais como: 

• Continuidade de acções de promoção da leitura desde tenra idade, nomeadamente no âmbito da rede de bibliotecas 

escolares (por exemplo, edição do Livro “Pequenos Leitores, Pequenos Escritores”);  

• Continuidade do apoio ao desenvolvimento de actividades de enriquecimento curricular no 1.º Ciclo; 

• Criação de Espaços de conhecimento e lazer ligados a áreas como, por exemplo, o ambiente, a água, a biologia, a 

história, como instrumentos de promoção de uma consciência cívica e cientifica nas crianças e jovens que serão 

marcantes para o seu futuro; 

• O reconhecimento do imenso trabalho prestado pelos professores, nomeadamente homenageando aqueles que 

terminam a sua vida activa e contribuindo para uma melhor integração dos que desenvolvem a sua actividade no nosso 

Concelho;  
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• Devemos, igualmente, referir que o Concelho de Reguengos de Monsaraz tem hoje todo o parque escolar do 1.º 

Ciclo totalmente coberto com acesso de alunos e professores à internet; temos espaços internet em todas as 

Freguesias. Estes investimentos Municipais permitirão, certamente, fazer chegar mais rapidamente à Comunidade 

Escolar as vantagens das novas tecnologias. 

Entendemos assim que as competências e os recursos alocados a esta área funcional têm, obrigatoriamente, de ser 

alargados. 

O Município de Reguengos de Monsaraz irá continuar a apoiar os Jovens do nosso Concelho com um dinamismo e um 

envolvimento crescente. 

O Conselho Municipal de Juventude, cuja criação propomos, poderá vir a ser um órgão de importância estratégica para 

definirmos as linhas de orientação e acções adequadas e verdadeiramente esperadas pelos jovens. 

O fomento efectivo do associativismo juvenil é outra área de actuação do nosso programa de propostas eleitorais. Por 

esta via, muito gostaríamos de ver os Jovens Reguenguenses a colaborar, através do seu movimento associativo, na 

organização de eventos dedicados à Juventude. 

Consideramos importante o incentivo a programas dirigidos aos jovens do nosso Concelho (Erasmus, Leonardo, 

Juventude em Acção, intercâmbios com outros países). 

Na área da formação e do emprego constituem prioridades a criação de oportunidades de fixação dos mais novos à sua 

Terra, o Município pretende ter um papel muito activo na gestão dos processos de gestão e formação de recursos humanos para 

poderem ser integrados nos projectos turísticos que estão a arrancar. Nesta matéria, já existem conversações com alguns dos 

promotores que se pretendem instalar no nosso Concelho e através do Gabinete de Inserção Profissional serão geridos os 

processos de oferta e procura de emprego. 

Temos em Reguengos de Monsaraz, um Pólo da Universidade Aberta, instituição pública de ensino à distância. 

O Centro de Inovação e Desenvolvimento constituirá, igualmente, uma infra-estrutura de apoio à criação de 

oportunidades de emprego e acesso a recursos para os mais novos se poderem fixar na sua Terra. 

A criação de condições para que o mercado habitacional a custos controlados possa continuar a ter efectivas ofertas 

para os jovens com maiores dificuldades financeiras, é outra prioridade que iremos continuar a trabalhar. Promoveremos e 

facilitaremos igualmente o apoio ao arrendamento jovem, através da instrução dos processos para a medida já lançada pelo 

Governo.   

A criação de uma Pousada da Juventude no nosso Concelho é uma matéria que iremos estudar com atenção específica, 

pois temos todas as condições para a poder acolher. 

Um outro exemplo do dinamismo que queremos implementar nos apoios, nas acções e nos projectos direccionados para 

a juventude é a quase garantida participação do Concelho de Reguengos de Monsaraz na 4.ª edição da TOOL FAIR que é o 

maior evento europeu de mostra, debate e demonstração de ferramentas pedagógicas associadas às diferentes intervenções no 

domínio das políticas e do trabalho com a Juventude, tais como: diversidade cultural, inclusão, cooperação com outros países, 

etc. Participarão no evento mais de uma centena de especialistas e profissionais desta área, oriundos da maioria dos países 

europeus e do norte de África. E é nossa proposta que o Município de Reguengos de Monsaraz possa integrar o grupo de 

parceiros que compõem a Comissão Organizadora deste evento, a realizar ainda em 2009. 

Na área da saúde, vamos intensificar os esforços para que o concelho de Reguengos de Monsaraz seja dotado com 
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mais e melhores condições de saúde. Temos consciência que a qualidade de vida que pretendemos alcançar é indissociável da 

existência de efectivas infra-estruturas de apoio à saúde e bem-estar. 

Assim, no seguimento das actuais medidas do Governo vamos lutar por um Serviço de Urgência Básica na cidade e 

apoiar o mais rapidamente possível a instalação da Unidade de Saúde Familiar. 

Construir e requalificar as extensões de saúde nas diversas localidades do concelho é também uma prioridade. 

Acções de promoção da saúde como as Comemorações do “Mês do Coração”, com um Evento ligado à Saúde 

(promoção de rastreios anuais, actividades desportivas, recolhas de medicamentos fora de validade, armações velhas de óculos, 

radiografias), numa parceria com o Centro de Saúde, Instituições e Profissionais Locais e Laboratórios Farmacêuticos, são 

também iniciativas que pretendemos implementar.  

No âmbito da requalificação urbana e ambiental, preconizamos a revisão do Plano Director Municipal do Concelho de 

Reguengos de Monsaraz, a informatização do Cadastro Geométrico de Propriedade Rústica, a revitalização da Estrutura 

Ecológica da Cidade de Reguengos de Monsaraz, o desenvolvimento dos percursos histórico-patrimoniais, previstos no Plano de 

Urbanização de Reguengos de Monsaraz (PURM) e a elaboração e execução do Plano de Pormenor da entrada Poente da 

Cidade, tendo por base a fundamentação do PURM. 

A criação de “gestores do território”, será uma importante medida para identificar de imediato todos os problemas (não 

só ambientais) em cada momento, em toda a extensão do nosso Concelho. Esta missão deverá ser desempenhada por 

trabalhadores do Município constantemente preocupados em resolver os problemas concretos dos munícipes e atentos à 

referenciação de todas as situações anómalas, reportando-as internamente para rápida correcção pelos Serviços Municipais 

competentes.    

É claro objectivo para o próximo mandato autárquico elevar os níveis de limpeza urbana do nosso Concelho, investindo 

nos recursos necessários para atingir tal meta.  

Outra área prioritária do nosso programa é a reabilitação urbana de todas as nossas povoações. Os projectos 

“Campinho XXI” e “Arranjos Urbanísticos em Telheiro” são exemplos dos projectos que queremos implementar em todos os 

restantes aglomerados urbanos das cinco Freguesias do Concelho. Outros projectos nesta área: 

• Requalificação do Jardim Público de Reguengos de Monsaraz, investimento superior a 1,5 milhões de euros. 

Propomos que este pulmão da nossa cidade seja futuramente designado por “Parque 25 de Abril”; 

• Requalificação Urbana e Valorização Ambiental da Cidade de Reguengos de Monsaraz;  

• Projecto “Biografia da Paisagem”, que consiste na criação de uma rede percursos pedestres à escala de todo o 

Concelho de Reguengos de Monsaraz; 

• Construção de uma Ecopista na antiga linha de caminho de ferro de RM até à Caridade, processo já acordado com 

a REFER e candidatado ao fundos comunitários; 

•  Construção de Ciclovias e vias pedonais na Cidade de Reguengos de Monsaraz;  

• Conclusão do Embelezamento da Torre de Pressão do “Moinho de Vento”, em Reguengos de Monsaraz; 

• Criar um Sistema Municipal de água residual tratada, para rega; 

• Requalificações no Jardim Público de São Pedro do Corval; 
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• .Agenda 21 Local do nosso Concelho; 

• Plano de Acção Integrado em termos de Educação Ambiental; 

A cultura e a história do nosso Povo deverão constituir uma preocupação transversal a muitas áreas de actuação do 

Município.  

No entanto, entendo que o projecto mais importante a concretizar nesta área é, sem qualquer dúvida, a construção de 

uma Biblioteca Municipal condigna, o que até agora se revelou impossível face às dificuldades burocráticas relacionadas com a 

propriedade do Palácio Rojão. Este dossiê é para nós uma prioridade. 

No sector cultural gostaria ainda de destacar os seguintes projectos: 

• Criação de uma Rede Cultural supra municipal (em rede com vários outros Municípios), participando o Município de 

Reguengos de Monsaraz nos projectos relativos à bolsa de produções e a itinerância dos agentes culturais; projecto este 

já candidatado ao QREN; 

• Criação de uma programação cultural anual na Vila de Monsaraz e no Concelho, envolvendo todos os agentes 

culturais; 

• Conservação e Valorização do património cultural (carta arqueológica); 

• Promoção e apoio ao estudo da história das colectividades do nosso Concelho; 

• Feira do Livro, com um novo formato, mais atractivo no que toca à apresentação de Livros, conferências e 

concursos literários de poesia, prosa e/ou conto tradicional, em parceria com as Escolas; 

• Musealização do espólio das Artes e Ofícios Tradicionais do Concelho de Reguengos de Monsaraz; 

• Estudo e valorização do Património imaterial; 

• Criação de um projecto editorial consistente; 

• Desenvolvimento do projecto para a criação de uma Cinemateca Municipal; 

• Alargamento do Apoio às colectividades culturais e à produção cultural do Concelho.   

• Dinamização do Arquivo Municipal com Exposições Temporárias sobre a evolução histórica e patrimonial do 

Concelho de Reguengos de Monsaraz, bem como com a elaboração de um protocolo de Colaboração com a Escola 

Secundária (alunos de história do 10.º e 11.º anos). 

Em matéria de Património Construído a grande responsabilidade é a preservação da Vila medieval de Monsaraz, um 

verdadeiro ex libris do Concelho de Reguengos. 

Por isso, parece-nos muito importante que, nos próximos 4 anos, se proceda à elaboração de um Plano de Pormenor de 

Salvaguarda de Monsaraz, em parceria com os serviços da administração central responsáveis pelo património cultural, tal como 

o prevê actualmente o Regime dos Instrumentos de Gestão Territorial. 

Trata-se de uma modalidade específica de Plano de Pormenor que permitirá definir a cartografia e o recenseamento de 

todas as partes integrantes do conjunto histórico, a ocupação e usos prioritários e estabelecer áreas a reabilitar e os critérios de 

intervenção nos elementos construídos e, eventualmente, naturais. 

No final, estamos certos, a Vila de Monsaraz sairá beneficiada porque: (i) assim, faremos um levantamento aturado da 
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situação existente, bem como das respectivas causas, no que diz respeito aos vários aspectos da utilização do território; (ii) 

conformaremos o território, programando, influenciando, organizando e desenvolvendo harmoniosamente as diferentes parcelas 

do espaço abrangido, mas, sobretudo (iii) ficará facilitada, clarificada e devidamente ordenada a gestão urbanística desta 

importante urbe histórica nacional.  

No entanto, ainda em Monsaraz, não podemos esquecer os projectos de preservação da sua invulgar paisagem cultural; 

de requalificação e gestão do Posto de Turismo; de criação do Centro de Multimédia, de recuperação Casa da Roda e da Igreja 

de São Bento; bem como, a recuperação, manutenção e conservação da torre do relógio (com o levantamento técnico já 

efectuado), de alguns torreões e troços das muralhas.  

O desporto é, indiscutivelmente, uma das áreas em que o movimento associativo e a sociedade civil, em geral, detêm 

um papel fundamental. Assim sucede no nosso Concelho com os resultados desportivo de todos conhecidos, nas diversas 

modalidades praticadas. 

Por isso mesmo a nossa primeira prioridade passa por continuar a apoiar a actividade das agremiações desportivas do 

Concelho. 

Adicionalmente importa destacar ainda os seguintes projectos e acções: 

• Desporto XXI – Parque Desportivo Municipal, que integra um conjunto de infra-estruturas desportivas de 

manutenção, bem como um futuro Estádio Municipal (2.ª fase);  

• Colaboração com as Freguesias para execução de parques desportivos em Campinho, Caridade e Outeiro;  

• Avaliação das necessidades de infra-estruturas desportivas para as modalidades com tradições desportivas no 

Concelho (por exemplo, a ginástica na disciplina de trampolins e o basquetebol);  

• Atribuição de Bolsas para o fomento do desporto de alta competição, resultante da actividade de formação das 

Colectividades Desportivas do Concelho, apoiadas pelo Município; 

• Centro Náutico (2.ª Fase) e novo ancoradouro de Monsaraz;  

• Realização de um conjunto de iniciativas e eventos desportivos de âmbito e relevância supra municipal. 

Eixo 3 – Desenvolvimento Económico Sustentável 

Assumimos, em matéria de desenvolvimento económico, a captação de novos investimentos públicos e privados como 

uma mais-valia fundamental para a efectiva criação de oportunidades de emprego no nosso Concelho. Tudo faremos para 

concretizar as acções adequadas nesta matéria. 

A continuidade do apoio às empresas sedeadas no Concelho é outro dossiê de grande importância para a desejada 

solidez da nossa economia local e dos nossos agentes económicos: iremos reduzir a carga fiscal em matéria de Derrama e 

continuar a apoiar projectos de Micro, Pequenas e Médias Empresas através do Fundo de Investimento FAME, participado por 

fundos municipais. 

O Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento continuará a desempenhar um papel de destaque no contacto e no apoio aos 

nossos empresários e às nossas empresas. 

A aposta na fileira do Turismo Cultural e Paisagístico em ambiente rural continuará através de uma forte promoção do 

nosso Concelho, dos seus valores culturais e etnográficos, pois são esses valores que nos distinguem do “resto do mundo” e que 

nos permitem continuar a desenvolver este destino turístico de elevada qualidade.  
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Apostaremos numa complementaridade entre os pequenos e médios agentes turísticos já instalados, com 

sustentabilidade assegurada, e os grandes empreendimentos turísticos, verdadeiros motores para a criação de um destino 

turístico de qualidade mais “global”. Sabemos dos efeitos nefastos da crise económica mundial, mas os passos firmes já dados 

no licenciamento e início de execução destes projectos, mantêm-nos com a firme esperança acerca do grande desenvolvimento 

económico que será induzido por estes investimentos. 

Consideramos igualmente fundamental a execução de um conjunto de infra-estruturas no nosso Concelho: 

• Implementação do Plano Municipal de Modernização Rodoviária com a requalificação integral de todas as estradas 

em pior estado de conservação e execução de novas acessibilidades rodoviárias: ligação entre Campinho e Monsaraz, 

nova circular sul à cidade, ligando a EN256 – “estrada de Évora”, Perolivas e Cumeada/São Marcos do Campo, 

acessibilidades até aos projectos turísticos em início de implementação (certamente, no futuro, motores de mais 

desenvolvimento económico e novas oportunidades de emprego para os Alentejanos); 

• Iremos continuar a lutar pela conclusão de uma nova ligação rodoviária entre Reguengos de Monsaraz e a cidade 

de Évora; 

• Elaboração do Plano de Pormenor e iniciar a infra-estruturação da zona de expansão do Perímetro Industrial de 

Reguengos de Monsaraz e tudo fazer para captar novos investimentos para o nosso Concelho, com o objectivo de criar 

novas oportunidades de emprego;  

• Construção do Centro de Inovação e Desenvolvimento de Reguengos de Monsaraz;  

• Requalificação do Mercado Municipal (inaugurado em 1966);  

• Continuidade nas acções de Promoção Institucional do Concelho e das suas potencialidades económicas, culturais 

e ambientais;  

• Construção de um Parque de Campismo; 

• Modernização da iluminação pública do Concelho. 

Eixo 4 – Cooperação com as Freguesias e com a Sociedade Civil 

A cooperação com as Freguesias é um dos objectivos que em sede de candidatura demonstrou logo parte da sua 

concretização, com a apresentação conjunta e partilhada de um programa eleitoral que deu os seus frutos: todas as Freguesias 

viram eleitos os nossos propósitos e a nossa união. 

Para 2010, teremos igualmente a celebração de um Protocolo de Colaboração e Cooperação entre o Município de 

Reguengos de Monsaraz e as cinco Freguesias que integram o concelho: Campinho, Campo, Corval, Monsaraz e Reguengos de 

Monsaraz. 

A cooperação com a sociedade civil estender-se-á a um amplo conjunto de entidades, cujas parcerias permitirão 

optimizar recursos e potenciar os resultados de certas medidas. 

Entre entidades da administração central, autárquica, unidades empresariais, instituições sem fins lucrativos e 

particulares em concreto, será certamente feito um proveitoso trabalho que se revelará a todos. 

No que respeita à protecção civil, nomeamos: 

• Operacionalização do Serviço Municipal de Protecção Civil; 
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• Elaboração do Plano Municipal de Emergência; 

• Criação e operacionalização da Equipa de Intervenção Permanente; e 

• Acompanhamento Plano de Salvaguarda da Floresta contra Incêndios. 

Eixo 5 – Modernização Municipal 

Modernização dos serviços municipais e rigor na gestão dos recursos, bem como, promover a aproximação aos 

cidadãos, são desígnios que pretendemos alcançar. 

Ao nível da modernização administrativa e funcional dos serviços do nosso Município importa destacar: 

• A centralização de todos os serviços operacionais da Câmara Municipal num único local, na zona industrial; trata-se 

dum Centro Logístico que possa racionalizar todos os recursos humanos e operacionais que são pertença de todos nós;  

• A criação de um Balcão Único de atendimento aos munícipes, para servir bem os munícipes, sem burocracias 

desnecessárias; 

• Cadastro Informatizado das redes de abastecimento de águas e drenagem de águas residuais; 

• Evolução do sistema de gestão do património municipal; 

• Desmaterialização de processos nos serviços do município – Simplex Autárquico; 

• Adopção do orçamento participativo; e 

• Criação do e-munícipe. 

 

2.4. Os Programas de Actuação das Actividades Municipais 

Cada eixo ou objectivo inclui um ou mais programas de actuação, que são temáticos e fundamentais à organização dos 

projectos e actividades a implementar. 

Assim, em cada eixo temos os seguintes programas de actuação: 

Eixo 1 – Políticas Sociais de Proximidade 

SOLIDARIEDADE – Medidas de Apoio Social 

Eixo 2 – Qualidade de Vida e Ambiente 

EDUCAR E FORMAR – Acções dirigidas às Crianças e Jovens  

MAIS SAÚDE – Promoção da Saúde 

CIDADAMBIENTE – Requalificação Urbana e Ambiental 

ANOSSACULTURA – Desenvolvimento da Identidade Cultural 

ESPÍRITODESPORTIVO – Incentivo das Práticas Desportivas 

Eixo 3 – Desenvolvimento Económico Sustentável 

DINAMIZAR – Dinamização da Actividade Económica 
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TURISMO – Exploração do Potencial Turístico 

ACESSIBILIDADES – Consolidação das Vias de Comunicação 

Eixo 4 – Cooperação com as Freguesias e com a Sociedade Civil 

COFREG – Cooperação com as Freguesias 

PROCIVIL – Segurança e Protecção Civil 

Eixo 5 – Modernização Municipal 

MSM – Modernização dos Serviços Municipais  

EFICIÊNCIA – Rigor na Gestão dos Recursos Municipais  

CONSIGO – Aproximação aos Cidadãos 

SOLIDARIEDADE - Medidas de Apoio Social  

Este programa concentra todas as medidas de apoio social, das quais destacamos os seguintes projectos e actividades: 

GIP – Gabinete de Inserção Profissional 

Atendendo à promoção do acesso ao emprego, o Gabinete de Inserção Profissional, serviço de ultima geração no que à 

área do Emprego e Formação Profissional diz respeito, dará continuidade ao trabalho que tem sido realizado nesta área. Com 

novos instrumentos e com renovadas responsabilidades, o GIP pretende continuar a promover a inserção profissional dos seus 

utentes e disponibilizar as medidas existentes no Instituto de Emprego e Formação Profissional junto dos mesmos. 

O Gabinete promove as oportunidades de emprego disponíveis, medidas como os Estágios Profissionais, os Estágios 

Qualificação – Emprego, os Contratos Emprego – Inserção e Contratos Emprego – Inserção +,Cursos de Educação e Formação 

de Adultos, Outras Qualificações de Nível Básico e Secundário, Cursos de Especialização Tecnológica – CET, Cursos de 

Aprendizagem, Cursos de Educação – Formação, entre outras medidas disponíveis. 

O G.I.P. realiza com os seus utentes sessões de informação e aprendizagem de Técnicas de Procura de Emprego. 

Num âmbito mais empresarial o Gabinete de Inserção Profissional dá apoio às empresas locais no que diz respeito a 

apoio técnico a medidas disponíveis pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, apoio no recrutamento de pessoal, 

apoios á contratação, Programa Inov – Jovem e Estágios Profissionais. 

O G.I.P. realiza também as apresentações periódicas de desempregados subsidiados. 

O Gabinete de Inserção Profissional vai em 2010 continuar a disponibilizar os seus serviços nesta área tão importante 

como é o Emprego e a Formação Profissional, e procurar ser uma mais valia para o tecido empresarial local e uma ancora onde 

utentes e empresas se podem apoiar para o seu sucesso profissional.  

Habitação Social 

O Município de Reguengos de Monsaraz assume como principio a consagração do conceito de cidadania social 

extensível a todas as pessoas, como é o direito à habitação condigna. O Concelho de Reguengos de Monsaraz tem ainda 

carências ao nível habitacional, pelo que continua a ser necessária a promoção da habitação social, em articulação com outras 

politicas sociais.  

O Município de Reguengos de Monsaraz é desde Outubro de 2003, proprietário e responsável pela gestão do património 
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habitacional que pertencia ao IGAPHE. Assim, tem actualmente 36 fogos de habitação social, património que em termos 

geográficos se distribui por três bairros e igualmente por três freguesias. 

Pretende assim, dar continuidade à gestão económica, patrimonial e social deste parque habitacional através de: 

• Atribuição de fogos vagos a novos agregados familiares, formalizando novos contratos de arrendamento social; 

• Acompanhamento social de todos os inquilinos de habitação social do Concelho; 

• Organização e acompanhamento dos processos de alienação de fogos, dos actuais inquilinos que manifestem esse 

interesse; 

• Execução de obras urgentes de recuperação dos fogos mais degradados; 

• Resolução de situações irregulares de ocupação de fogos; 

• Estabelecimento de acordos de regularização de dividas de rendas; 

• Actualização de rendas dos fogos. 

O Município de Reguengos de Monsaraz assume como principio, a consagração do conceito de cidadania social 

extensível a todas as pessoas, que requer, entre outros, o direito à habitação condigna, como forma de promoção de uma plena 

inserção na vida em sociedade. 

Nesta senda, o problema da degradação e precariedade das habitações, muitas vezes sem infra-estruturas básicas tem 

vindo a ser abordado através de um conjunto de programas e medidas, procurando a melhoria das situações habitacionais das 

famílias de menores recursos económicos, nomeadamente nas áreas do Realojamento e da Reabilitação. 

No entanto, continuam a verificar-se problemas a este nível, atingindo bairros antigos e degradados e moradias sem 

condições mínimas.  

O Município reconhece a importância crucial das novas políticas habitacionais definidas pelos Programas Habitacionais 

em vigor, admitindo que só através destas é possível a aplicação de uma politica global de habitação.  

De entre os Programas Habitacionais em vigor, o PROHABITA – Programa de Financiamento para Acesso à Habitação 

criado pelo Decreto-Lei nº 135/2004, de 4 de Junho, na redacção do Decreto-Lei nº 54/2007, de 12 de Março, tem como objectivo 

a resolução de situações de grave carência habitacional de agregados familiares residentes no território nacional, bem como a 

requalificação de bairros sociais degradados ou desprovidos de equipamentos. O PROHABITA é concretizado mediante a 

celebração de Acordos de Colaboração entre os Municípios e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU).  

Estes Acordos vêm permitir a repartição de encargos, responsabilidades e benefícios entre os Municípios e a 

administração central, traduzindo-se na identificação de situações de grave carência habitacional existentes num concelho, na 

proposta de medidas habitacionais para a sua resolução e no valor global e formas de financiamento para a sua prossecução. Os 

Municípios devem então, proceder à verificação e identificação das situações de grave carência habitacional existentes nos 

respectivos concelhos, traduzidas por situações de residência permanente de agregados familiares em edificações 

caracterizadas por graves deficiências de solidez, segurança e ou salubridade, e ou em casos de sobrelotação, bem como as 

situações de necessidade urgente de alojamento no âmbito de operações municipais de reabilitação urbana. 

De forma a prosseguir com a sua politica nesta área, o Município instruiu no ano de 2007 o seu processo de candidatura 

à celebração do Acordo de Colaboração com o IHRU, para construção de fogos de habitação social, identificando sessenta 

agregados familiares em situações de graves carências habitacionais, nomeadamente: 
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• Famílias a viverem em habitações degradadas e sem o mínimo de condições de habitabilidade, nomeadamente sem 

infra-estruturas básicas; 

• Famílias sem habitação a viverem em barracas ou abrigos improvisados; 

• Famílias a viverem em sobrelotação (manifesta exiguidade de espaço para o n.º de pessoas do agregado familiar). 

• Associado ao problema habitacional, estes agregados familiares apresentam, na sua maioria outro tipo de 

problemas sociais, nomeadamente: 

• Desemprego ou trabalho precário; 

• Insuficiência de recursos; 

• Baixa escolaridade e formação profissional; 

• Problemas de saúde crónicos. 

Estes agregados familiares foram em sede de candidatura, caracterizados quanto à sua composição, rendimentos, tipo 

de carência habitacional (edificações com graves de solidez, segurança ou salubridade e/ou sobrelotação), regime de ocupação 

da habitação actual, valor da renda e tipo de alojamento ocupado. O processo foi ainda complementado com o número total e 

tipologias das habitações a construir, soluções propostas para os terrenos ou imóveis desocupados pelos agregados a realojar, 

bem como os valores do financiamento total estimado. Nesta senda, no passado dia 1 de Junho de 2009, foi assinado o 

Protocolo de Colaboração entre o Município de Reguengos de Monsaraz e o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, 

que vem possibilitar o acesso ao financiamento para infra-estruturação dos terrenos e construção de empreendimentos 

habitacionais a custos controlados, incluindo as partes acessórias das habitações.   

As habitações destinar-se-ão a ser atribuídas às famílias já identificadas no processo de instrução de candidatura, para 

sua residência permanente em regime de renda apoiada ou em regime de propriedade resolúvel.  

Desta forma, é pretensão do Município dar inicio à obra de construção de sessenta fogos de habitação social e 

concretizar o realojamento de sessenta famílias do Concelho de Reguengos de Monsaraz. Este processo terá subjacente um 

trabalho multidisciplinar de articulação entre as vertentes social e urbanística, fundamentais para a concretização do 

planeamento, construção e distribuição dos fogos. 

Por outro lado, é também objectivo do Município que a localização e tipologia dos fogos a construir, sirva o perfil sócio-

económico e cultural das famílias a realojar, sendo integrados em áreas urbanas que integrem equipamentos e serviços de apoio 

à população. 

Com a concretização deste processo de realojamento ao abrigo do PROHABITA, o Município de Reguengos de 

Monsaraz dará continuidade a uma politica social de eliminação das graves carências habitacionais, para um “Concelho com 

habitação condigna para todos”.  

REGUENGOS SOLIDÁRIO - Cartão Social do Munícipe 

No quadro da actual situação económica que o país atravessa, torna-se imperativo complementar as medidas de politica 

social existentes no país e respectivamente no concelho. No âmbito do conjunto de apoios sociais já prestados aos munícipes, 

nomeadamente a atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior, a Acção Social Escolar, entre outros, 

pretende implementar-se um Cartão Social Municipal, que terá como objectivo conceder benefícios aos munícipes em situação 

de carência económica, devido a situações de desemprego, baixas pensões, endividamento, ou outras.  
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O Cartão Social aplicar-se-á à área geográfica do Concelho de Reguengos de Monsaraz, sendo que os apoios a 

conceder abrangerão as seguintes modalidades: 

• Apoio à Família; 

• Apoio à Terceira Idade.  

Entre outras vantagens e de acordo com as modalidades acima referidas, o Cartão poderá conceder benefícios ao nível 

de: 

• Utilização gratuita e /ou redução no pagamento de bens e serviços públicos (acesso a equipamentos municipais, 

consumo de água, tarifas de resíduos sólidos e saneamento); 

• Comparticipação de medicamentos;  

• Desconto no acesso ao serviço básico de Teleassistência; 

• Desconto no acesso a serviços de “Oficina ao Lar”, enquanto prestadora de pequenas reparações domésticas; 

• Outros serviços aderentes à iniciativa. 

Rede Social 

A Rede Social do Concelho de Reguengos de Monsaraz está implementada desde 2000. Desde então o seu Diagnóstico 

Social foi actualizado em 2001, 2004 e devido às necessidades sociais do ano de 2009, procedeu-se actualização de todas as 

ferramentas de suporte à Rede (Diagnóstico Social 2009, Plano de Desenvolvimento Social 2009-2011 e Plano de Acção 2010). 

Em 2010 a Rede Social procederá à implementação do Plano de Acção 2010. Ao nível da parceria (CLAS, constituído 

por 24 elementos) realizar-se-ão quatro reuniões ordinárias, e extraordinariamente as reuniões que sejam solicitadas para a 

emissão de pareceres de projectos e equipamentos a desenvolver no Concelho de Reguengos de Monsaraz. Realizar-se-ão 

quatro reuniões de Núcleo Executivo, grupo constituído por sete elementos. 

Durante o ano de 2010 proceder-se-á à criação, implementação e divulgação do Sistema de Informação Local da Rede 

Social, com o objectivo de permitir a divulgação das iniciativas das parcerias e criação de um espaço de trabalho entre as 

mesmas. 

Esta ferramenta permitirá ainda a divulgação e informação de toda a actividade social no Concelho para a população em 

geral. 

A Rede Social do Concelho de Reguengos de Monsaraz continuará ainda a estar representada na Plataforma Territorial 

Supraconcelhia de Évora. 

CPCJ – Comissão de Protecção de Crianças e Jovens do Concelho de Reguengos de Monsaraz 

Instalada em Maio de 2006, de acordo com a Lei de Promoção e Protecção, aprovada pela Lei n.º 147/99, de 1 de 

Setembro, a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Reguengos de Monsaraz desenvolve as suas competências na 

área do Município de Reguengos de Monsaraz.  

O Município continuará a participar nas reuniões da CPCJRM, efectuando em conjunto com as demais Entidades que a 

compõem, o acompanhamento dos casos e respectivas famílias, visando a promoção dos direitos das crianças e jovens e 

prevenindo ou pondo termo a situações susceptíveis de afectar a sua segurança, saúde, educação ou desenvolvimento integral. 

Espaço Criança 
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Estrutura de intervenção educativa que funciona no Lugar da Pedra Escorregadia, local de realojamento de famílias de 

etnia cigana. O projecto Espaço Criança actua em três níveis de intervenção: 

• Pré-escolar; 

• Apoio Escolar; 

• Apoio Comunitário. 

Os principais objectivos deste projecto são: 

• Integração escolar das crianças da comunidade cigana; 

• Integração social dos elementos da comunidade; 

• Melhoria das condições de vida. 

Ao nível do Apoio Comunitário, pretendem-se implementar novas acções, nomeadamente ao nível da sensibilização no 

que respeita a cuidados de higiene e saúde pessoal e manutenção do espaço comum. 

Sénior 

Encontro de Idosos do Concelho de Reguengos de Monsaraz (5ª Feira da Ascensão) 

Esta iniciativa tem como objectivo promover o convívio entre os idosos institucionalizados do nosso Concelho. 

A actividade procura manter a tradição da “Apanha da Espiga”, festejando o dia de Nossa Senhora de Ascensão (Dia da 

Espiga). 

Este encontro realiza-se todos os anos num local diferente, e tem a participação das crianças dos Jardins-de-infância da 

proximidade do local da actividade, promovendo o convívio intergeracional. 

Projecto de Fisioterapia 

Projecto de apoio e intervenção junto dos utentes das cinco IPSS do Concelho de Reguengos de Monsaraz, num total 

de 315 idosos, no qual são dinamizadas acções de reabilitação, através de apoio e tratamentos de fisioterapia no local onde se 

encontram. 

Loja Social 

A sua finalidade será suprir as necessidades imediatas de famílias carenciadas ou que, por motivos adversos, 

necessitem de apoio através da recolha de objectos usados ou novos, doados por particulares ou Empresas. 

Será uma estrutura de intervenção e emergência social, ou seja, uma estrutura de atendimento e acompanhamento 

social que pretende operacionalizar da seguinte forma: 

• Sensibilizar junto da comunidade do Concelho para a recolha de bens materiais, tais como, roupas, calçado, 

utensílios domésticos, roupas de cama, brinquedos, móveis e tudo aquilo que pode já não fazer falta mas que pode fazer 

a diferença para tantas famílias carenciadas do Concelho de Reguengos de Monsaraz. 

Serviços de Psicologia 

São inúmeros os casos de crianças e jovens de famílias economicamente/socialmente e afectivamente desfavorecidas, 

que fruto das suas vivências, são acometidas por diversos distúrbios do ponto de vista psicológico e, consequentemente, 
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carenciados de apoio a este nível. Neste sentido, a intervenção torna-se premente, dando lugar à necessidade e à razão de 

existir da prestação de serviços na área da Psicologia. 

O Serviço de Psicologia é um serviço especializado de apoio psicológico e psicopedagógico, que exerce a sua acção na 

área do Concelho de Reguengos de Monsaraz e que visa dar resposta às necessidades de todos os munícipes, contribuindo 

assim para o seu bem-estar. 

Frequentemente, diversas entidades deste concelho, confrontadas com crianças/jovens que apresentam dificuldades de 

aprendizagem escolar/problemas cognitivo-comportamentais e afectivo-relacionais, reforçam o conceito de parceria com o 

município ao solicitarem este serviço para a avaliação psicológica desses casos e o consequente processo de acompanhamento. 

A este nível, todas as entidades e instituições do concelho e todos os munícipes que requeiram pedidos de acompanhamento 

individual, colmatam as suas necessidades, do ponto de vista do apoio psicológico e psicopedagógico, recorrendo a este serviço 

que tem como respostas: 

a) Avaliação e acompanhamento psicológico a crianças e jovens; 

b) Acompanhamento individual ao nível de perturbações do comportamento e desenvolvimento; 

c) Acompanhamentos de alunos ao nível de métodos de estudo; 

d) Aconselhamento psicopedagógico a docentes; 

e) Entrevistas, aconselhamento e orientação pedagógica a pais/ encarregados de educação; 

f) Consulta de psicologia de adultos; 

g) Entrevistas e visitas domiciliárias; 

h) Articulação/encaminhamentos com diversas instituições e entidades; 

i) Acções de sensibilização e esclarecimento. 

Inclusão PMR 

As problemáticas identificadas nos três concelhos são idênticas, pois as características territoriais e populacionais, são 

similares, justificando-se uma intervenção integrada de cariz supra concelhio. Os concelhos envolvidos desenvolvem desde há 

muitos anos relações de boa vizinhança e troca de boas práticas, o que permite uma melhor gestão dos recursos envolvidos na 

dinamização do presente projecto. As problemáticas prioritárias identificadas nos Concelhos são as seguintes: 

• Desemprego/Emprego Precário; 

• Sobreendividamento, Facilitismo do crédito; Consumismo/Má gestão dos recursos económicos; 

• Envelhecimento e isolamento da população; 

• Falta de participação social. 

Importa referir que a intervenção concelhia terá as suas especificidades. 

O projecto tem como zona de intervenção os Concelhos de Portel, Mourão e Reguengos de Monsaraz, Concelhos do 

Alentejo Central. Este projecto surge como necessidade de dar resposta às situações de probreza e de exclusão social 

existentes neste território, que atingem sobretudo idosos, desempregados e famílias em situação de carência financeira (algumas 

com esta problemática enraizada à várias gerações e outras que surgem devido ao actual contexto socio-económico).  
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As Câmaras Municipais nas zonas de interior, devido à sua proximidade com a população, são por excelência a entidade 

de suporte às comunidades locais, em muitos casos são o primeiro local a ser contactado para qualquer situação de urgência 

que surge, sendo a área da acção social uma das mais solicitadas. As estruturas de acção social permitem um conhecimento 

integrado e real das comunidades através do contacto directo com a população, e através da dinamização das Redes Sociais 

concelhias, ferramenta facilitadora do trabalho em parceria. 

As actividades desenvolvidas dirigem-se a públicos específicos e à população em geral, e desenvolver-se-ão de acordo 

com as necessidades desses públicos em cada concelho, algumas das actividades serão itinerantes nos três concelhos, outras 

serão dinamizadas em cada concelho respondendo às suas especificidades e aos recursos existentes. 

Pretende-se dotar a população de ferramentas de apoio ao combate à sua situação de risco, através de formação, 

criação de grupos de trabalho e de encontros para a comunidade. 

EDUCAR E FORMAR - Acções dirigidas às Crianças e Jovens  

Este programa concentra todas as acções dirigidas às crianças e jovens, das quais destacamos os seguintes projectos e 

actividades: 

Bolsas de Estudo para Alunos do Ensino Superior 

Propomos a atribuição de sete bolsas de estudo no montante de 150€ cada durante dez meses do ano lectivo. 

Estamos assim a criar a oportunidade de mais dois estudantes poderem beneficiar da bolsa de estudo 

comparativamente com os anos anteriores, bem como, a aumentá-la de 125€ para 150€, portanto 20%. 

Juventude Activa 

Implementação das comemorações anuais do Dia da Juventude, com actividades de vária índole, dedicadas a esta faixa 

etária da população do Concelho. 

Dia Mundial da Criança 

A Comemoração do Dia da Criança tem como objectivo promover uma manhã de convívio entre os alunos e 

professores/auxiliares dos estabelecimentos de ensino público e privado do Concelho. Esta iniciativa engloba cerca de 800 

crianças do Concelho de Reguengos de Monsaraz. 

A actividade varia anualmente consoante as condições climatéricas e os interesses da comunidade escolar. 

Ludotecas do Concelho 

Ludoteca Municipal do Campinho, equipamento municipal que funciona em horário não lectivo, dando apoio às crianças 

da Freguesia de Campinho em idade pré-escolar e escolar até aos 16 anos. 

O principal objectivo da Ludoteca de Campinho é o desenvolvimento de actividades de tempos livres de uma forma 

saudável e criativa. 

MAIS SAÚDE - Promoção da Saúde 

Este programa concentra todas as acções de promoção da saúde 

CIDADAMBIENTE - Requalificação Urbana e Ambiental 
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Este programa concentra todas as medidas de requalificação urbana e ambiental, das quais destacamos os seguintes 

projectos e actividades: 

Abastecimento de Água 

Modernização da Rede Municipal de Abastecimento de Água em Baixa - De modo a responder às exigências e 

desafios que se põem actualmente as entidades gestoras dos sistemas de abastecimento de água, privadas ou públicas, 

necessitam de ter um bom conhecimento do sistema que gerem e o domínio das variáveis envolvidas, desde a captação à 

adução, num sistema em alta, ou do ponto de entrega até ao consumidor, num sistema em baixa, como é o caso do Município de 

Reguengos de Monsaraz. 

Segundo o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento Águas Residuais (PEAASAR 2007-2013) e no 

âmbito do Plano Nacional da Água as perdas em sistemas de abastecimento de água foram estimadas globalmente em cerca de 

33%, sendo que no sector concessionado atinge o valor de 23%. Estes valores são, em média, de 23% nos sistemas 

concessionados. O Plano Nacional da Água quantificou ainda objectivos, no âmbito do controlo de perdas de água, nos seguintes 

termos: 

• Para as entidades gestoras com perdas superiores a 50 %, deve-se atingir o nível de 35 % até 2006 e de 30 % até 

2012; 

• No caso em que as perdas se situem entre 30% e 50%, até 2006 deve-se atingir o nível de 30 %; 

Sendo prioritário atingir-se um nível de perdas de 15 % até 2020 para todo o País. 

A questão económico-financeira das perdas de água é uma importante motivação para que as entidades gestoras se 

empenhem no controlo activo das perdas de água. 

Apesar da hipótese da substituição total de grande parte da rede em baixa do Concelho de Reguengos de Monsaraz, 

não se deve descurar as intervenções localizadas, uma vez, que o início da substituição da rede poderá prolongar-se no tempo, 

havendo sempre a necessidade de maximizarmos a rede de forma a torná-la mais eficiente e com isso mais rentável para a 

própria entidade gestora. 

Neste sentido o programa de “Modernização da Rede Municipal em Baixa” consiste em três pilares basilares: 

Conservação e Requalificação; Balanço de Água e Seccionamento. 

Conservação e Requalificação: Engloba todos os procedimentos relativos à boa conservação de toda a Rede 

Municipal de Abastecimento em Baixa. Para tornarmos o sistema eficiente será necessária uma abordagem conjunta do sistema 

vendo-o como um todo e não ponto por ponto, assim há que registar e definir as zonas de maior incidência de roturas de modo a 

que se proceda às reparações das mesmas, podendo em último caso proceder-se à requalificação de um troço por completo. 

Balanço de Água: O balanço de água consiste numa contabilização, a mais rigorosa possível, de todos os volumes de 

água entrados e saídos do sistema (rede de abastecimento) em causa sendo um instrumento indispensável na avaliação das 

perdas de água. O quadro 1 mostra quais os parâmetros a contabilizar neste tipo de balanço. 

Para procedermos a uma correcta contabilização dos “consumos autorizados” é necessária a obtenção, com exactidão, 

de todos os “consumos autorizados não medidos”. É com este objectivo que o Município de Reguengos de Monsaraz irá colocar 

contadores em todos os espaços verdes que utilizem água da rede pública para rega, passará a contabilizar todos os volumes do 

“consumo não facturado medido” e “consumo não autorizado não medido” assim como colocará contadores à entrada de cada 

aglomerado. Com estas medidas, feitas sempre de modo sistemático, poderemos fazer a correcta avaliação relativamente aos 
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índices de perdas de água da Rede Municipal de Abastecimento em Baixa. 

Seccionamento: Continuando a abordagem global este terceiro pilar provocará um impacte positivo, mas de dificíl 

observação, sendo o estudo do Balanço de Água o mostraoário do verdadeiro alcance desta medida.  

A substituição da válvulas de seccionamento permitirá confinar adequadamente e num curto espaço de tempo as áreas 

de intervenção, minimizando o impacte negativo de qualquer tipo de intervenção sejam elas roturas, execução de ramais 

domiciliários ou aumentos da rede de abastecimento, reduzindo drasticamente as áreas afectadas. A substituição das válvulas 

permitirá ainda uma redução assinalável de perdas de água sendo que a mesma dependerá sempre da variável “tempo de 

detecção da fuga de água”. Uma rápida detecção de fugas associada ao encerramento de troços confinantes às mesmas, 

através das válvulas de seccionamento, permitirá ganhos de eficiência da rede na ordem dos 10 a 15%, comparativamente ao 

presente. 

Com este trabalho a entidade gestora reduzirá drasticamente as perdas de água na sua rede. Estas intervenções 

deverão prolongar-se no espaço temporal 2010/2012, de modo faseado, permitindo assim que o Município optimize os seus 

recursos financeiros, como é próprio de uma gestão estratégica responsável. 

Manutenção dos Reservatórios e Sistemas de Medição e Controlo - Por necessidades relacionadas com o tempo útil de 

vida dos Reservatórios de Água pertencentes ao Município de Reguengos de Monsaraz há a premente necessidade de se 

procederem a obras de manutenção e limpeza das demais infra-estruturas, sendo que esta última operação passará a ser 

realizada anualmente, garantindo desta forma a boa qualidade da água entregue no consumidor. 

Nos reservatórios cujos índices de Cloro na água indiquem valores deficientes serão implementados Doseadores 

Automáticos de Cloro. 

O Município de Reguengos de Monsaraz continua a gerir os reservatórios de: Monsaraz (Castelo), Paços Novos, Corval, 

Falcoeiras (Cumeada), Moinho de Vento (Reguengos de Monsaraz). 

Para que possamos obter informações em tempo real relativas aos caudais, capacidade de abastecimento dos 

reservatórios e da respectiva qualidade da água, que permitam uma maior eficiência na gestão do sistema, há a necessidade de 

se introduzirem os Sistemas de Informação e Controlo (Telegestão). Está prevista a implementação destes sistemas durante os 

primeiros anos do Plano 2010-2013.  

Limpeza e Manutenção das Infra-Estruturas - Para uma melhor qualidade de vida da população do concelho existem 

determinados tipos de infra-estruturas que de tão rotineiros no seu uso raramente entram no imaginário dos seus utilizadores não 

havendo a percepção da sua verdadeira importância. Enquadrados neste tipo de infra-estruturas estão os colectores de águas 

residuais e pluviais assim como as ETAR´s. 

Para que não existam quaisquer tipos de transtornos ambientais e de uso das mesmas há a necessidade de se 

procederem a obras de limpeza e manutenção das mesmas. 

Por querer manter sempre como objectivo a obtenção de serviços de qualidade o Município de Reguengos de Monsaraz 

continuará a investir no reforço da qualidade das suas infra-estruturas mais básicas. 

Controlo e Qualidade da Água - Para que o Município de Reguengos de Monsaraz possa estar em cumprimento com o 

Decreto-Lei n.º 306/2007 de 27 de Agosto e com o seu Plano de Controlo e Qualidade da Água (PCQA) existe a necessidade de 

se proceder, mensalmente num laboratório acreditado, a análises de qualidade da água para consumo. Do mesmo modo, há a 

necessidade de se proceder ao controlo de qualidade da água das Piscinas Municipais. 
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Requalificação Urbana e Valorização Ambiental 

Agenda 21 Local - O objectivo prioritário da Operação é o de promover o desenvolvimento sustentável do Concelho 

integrado na Sub-região do Alentejo Central, através da elaboração e implementação da Agenda 21 Local e através da criação 

de mecanismos de articulação entre os vários municípios, numa lógica de integração de processos e experiências. Assim a 

elaboração da Agenda 21 Local enquanto Plano de Acção para a Sustentabilidade do Concelho em 13 dos 15 municípios do 

Alentejo Central, de forma articulada e integrada, contribuirá para a prioridade definida no PORA. A pertinência do projecto 

deverá assim ser colocada ao nível das metodologias que utiliza e dos resultados que as mesmas produzem, no sentido de 

corrigir as tendências de desenvolvimento que têm ignorado  a sustentabilidade dos sistemas naturais e  humanos. 

Iluminação Pública 

O Município de Reguengos de Monsaraz propõe-se levar a cabo acções e projectos em matéria de modernização da 

iluminação pública dos vários aglomerados urbanos do Concelho. 

Estas acções têm igualmente importância fundamental nos projectos de requalificação urbana que nos propomos 

desenvolver ao longo do mandato. 

Matérias como a evolução para tecnologias mais desenvolvidas (por exemplo, a utilização de luminárias de LED’s), bem 

assim, todas as preocupações com a sustentabilidade energética e a utilização de energias renováveis, serão fundamentais para 

um bom desempenho destes projectos. 

RSU e Limpeza Urbana 

Pretende-se com este ponto melhorar toda a componente de resíduos sólidos urbanos e limpeza urbana do Concelho. A 

aquisição de novos contentores para deposição de resíduos sólidos urbanos, para gradualmente substituírem os mais antigos e 

mais danificados irá constituir uma melhoria muito importante para os munícipes, uma vez que terão à sua disposição novos 

equipamentos para a deposição dos seus resíduos.  

Complementarmente à aquisição de novos contentores, surge a lavagem e desinfecção dos mesmos, cujo objectivo é 

manter em condições de higiene e limpeza os contentores de modo a facilitar a sua utilização por parte dos munícipes e evitar 

focos de maus cheiros e insalubridade.  

Quanto à limpeza pública revela-se de extrema necessidade a aquisição de uma nova varredora/aspiradora mecânica 

uma vez que a antiga devido à sua idade e sobretudo às horas de trabalho não se apresenta em condições de utilização. Esta 

nova varredora permitirá efectuar uma correcta limpeza dos arruamentos, largos e praças, conjuntamente com os recursos 

humanos afectos a este serviço.  

A aquisição de software para gestão de resíduos sólidos urbanos surge como uma ferramenta de gestão dos respectivos 

serviços, com o intuito de melhorar a rentabilidade e produtividade das equipas e dos meios afectos à gestão de resíduos sólidos 

urbanos. Pretende-se assim, optimizar a frota de viaturas reduzindo os custos e rentabilizando a operação bem como equilibrar 

as escalas e os circuitos percorridos.  

Educação e Sensibilização Ambiental 

Neste ponto pretende-se incluir as datas comemorativas como por exemplo o Dia Mundial do Ambiente (dia 5 de Junho), 

Dia Mundial da Água (Dia 22 de Março), Dia Nacional da Água (Dia 01 de Outubro), Dia Mundial da Terra (22 de Abril), Dia da 

Mundial da Floresta e Dia da Árvore (Dia 21 de Março), entre outros. Para além destas comemorações poder-se-ão providenciar 

sessões temáticas e visitas de estudo ao aterro intermunicipal, às Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR´s) e à 
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Estação de Tratamento de Água (ETA) do Monte Novo.  

Todas as actividades devem envolver as todas escolas do Concelho e outras Instituições/Empresas, como por exemplo 

a Gesamb, EIM e a Sociedade Águas do Centro Alentejo, de modo a envolver toda a comunidade nestas questões.  

Trânsito - Circulação e Estacionamento 

A organização e regulamentação do trânsito são uma responsabilidade do Município de Reguengos de Monsaraz, entre 

outras, e sobre a qual esta Autarquia está fortemente empenhada em desenvolver da forma mais eficaz possível, para alcançar 

os objectivos de disciplinar e melhorar o estacionamento e circulação automóvel e a segurança e fruição do espaço público pelos 

peões. 

Para se poderem alcançar estes objectivos é essencial um esforço comum em várias áreas de actuação, para as quais 

necessitamos de nos apetrechar com os meios mais eficazes possíveis, que estejam ao nosso alcance. 

Para fazer face a essas necessidades e objectivos, prevemos a realização dos seguintes projectos, bem como a 

aquisição de alguns equipamentos básicos: 

• Complementação da sinalização direccional de caixa em Reguengos de Monsaraz. 

• Aquisição de sinalização por leds para controlo de velocidade e protecção de peões. 

• Implementação de sinalização vertical na Via do Grande Lago, após a instalação da iluminação.      

• Manutenção da sinalização existente. 

Aquisição de uma máquina de pintura de pavimentos equipada com sistema de utilização de esferas de vidro para 

melhor visibilidade à noite, aumentando assim os níveis de segurança, disciplinando e sinalizando zonas de estacionamento, 

pintura de passagens para peões e sinalização horizontal diversa no Concelho.  

Aquisição de uma fresadora para remoção de sinalização horizontal que necessite de melhorias ou relocalização, tendo 

sempre em vista um aumento da segurança para os peões e uma maior disciplina na circulação e estacionamento. 

Realização de um estudo técnico de circulação e estacionamento para melhoria das acessibilidade, fluidez no trânsito, 

qualidade de vida e segurança de todos os munícipes que percorrem a nossa cidade no seu dia-a-dia, a pé ou de carro. 

Mapeamento Energético do Município de Reguengos de Monsaraz 

Este projecto apresenta como objectivo fundamental a realização de estudos de potencial renovável nos municípios de 

Beja, Serpa, Vidigueira e Reguengos de Monsaraz. Constituindo o Alentejo uma região preferencial em termos de utilização de 

recursos energéticos endógenos, disponíveis em abundância grande parte do ano, parece-nos que é imprescindível dotar os 

órgãos de decisão locais - municípios, e nesta qualidade responsáveis pelo licenciamento e sua operacionalidade, de uma 

ferramenta que os auxilie na decisão relativamente ao planeamento do território municipal. Associado a este facto, as metas 

estabelecidas quer a nível Europeu quer a nível nacional de implementação e aproveitamento de projectos de energias 

renováveis, torna-se imprescindível o conhecimento da realidade territorial, como fonte energética de grande qualidade e ainda 

maior valor, económico, ambiental e social. 

Desta forma, pretendem-se obter estimativas dos potenciais solar, de biomassa e eólico a partir da instalação de 

equipamento de monitorização, em estações. Estas estações acumularão dados de monitorização do clima, no mínimo, durante 

um ano e alguns meses. Os dados recolhidos serão combinados com registos de regiões envolventes e com dados de detecção 

remota (satélite). Para a obtenção de estimativas da variação geográfica destes dois recursos, proceder-se-á também à 
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modelação com modelos físicos e estatísticos, resultando como produto do projecto um CD-ROM com o Mapeamento dos 

recursos eólicos, solares e de biomassa – “Atlas do Potencial Energético Renovável do Concelho de Reguengos de Monsaraz. 

Este produto inclui, Relatórios das três vertentes, Mapeamento do potencial eólico, Mapeamento do potencial solar, em planos 

horizontais e inclinados, Mapeamento do potencial energético de resíduos agrícolas, agro-industriais e de culturas energéticas. 

ANOSSACULTURA - Desenvolvimento da Identidade Cultural 

Biblioteca Municipal de Reguengos de Monsaraz 

Um dos maiores desafios que se coloca à Biblioteca Municipal em 2010 será, porventura, a transferência do seu espólio 

e serviços inerentes para um novo espaço, mais digno, mais amplo, que tenha possibilidades não só de albergar o imenso 

espólio bibliográfico que actualmente possui (monografias, imprensa escrita, periódicos), mas, sobretudo, que tenha condições 

para oferecer a todos os utilizadores as condições mínimas de acomodação quer para a prática da leitura de periódicos quer para 

a consulta local de bibliografia. 

Pretendemos ainda disponibilizar um vasto catálogo com todas as obras cujo teor trate do concelho de Reguengos de 

Monsaraz, em todas as áreas do saber – história, arqueologia, tradições, literatura, imprensa escrita, turismo, etc. Queremos 

assim oferecer condições de excelência a todos os estudantes, investigadores e curiosos para acederem rápida e comodamente 

a uma vasta lista de títulos sobre a nossa região. 

É nesta senda que iremos, a breve prazo, disponibilizar on-line o nosso catálogo de monografias e de periódicos. Todos 

os nossos utilizadores poderão assim aceder à nossa base de dados para efectuarem as suas pesquisas, bem como terem 

acesso a outras bibliotecas do concelho (inclusão dos catálogos das bibliotecas escolares, mediante a celebração do competente 

protocolo com a Rede de Bibliotecas Escolares).  

Musealização do Espólio das Artes e Ofícios Tradicionais 

O Município de Reguengos de Monsaraz possui, hoje, um rico espólio relativo aos ofícios e às artes tradicionais do 

nosso concelho. As mantas, o vinho, a agricultura, o barro, o cobre foram e são elementos vivos da nossa história e que 

constituem não só uma forma de reprodução material de um ou vários modos de saber popular como também são elementos que 

contribuíram, de forma decisiva, para a evolução social e económica do nosso concelho. Por isso, a musealização deste espólio 

torna-se imperativa como forma de salvaguardar as nossas mais elementares tradições. O projecto de refuncionalização da 

Adega da Cartuxa em Museu do Vinho e do Mundo Rural vem de encontro à necessidade da autarquia em encontrar um espaço 

digno, onde os “nossos materiais e saberes tradicionais” poderão ser apresentados e divulgados, enquanto elementos que fazem 

parte do nosso imaginário colectivo e que importa preservar. O projecto iniciado em 2009 (com continuidades neste ano de 

2010), da autoria do Prof. António Nabais (Director do Museu do Vinho do Cartaxo) vem no sentido não só de assegurar a 

musealização deste espólio, mas, sobretudo, dotar as instalações da Cartuxa com equipamentos indispensáveis à investigação e 

ao estudo da temática do vinho e do mundo rural no nosso concelho, dotando o museu de uma biblioteca, de um centro de 

documentação e de um arquivo.  

Vivere Patrimonium 

Projecto Integrado de Salvaguarda, Valorização e Animação do Património de Monsaraz 

a) Campo de estudos arqueológicos de Monsaraz: Conservação e restauro de espólio 

b) Estudo dos sistemas defensivos de Monsaraz: elaboração de documentação gráfica: levantamento arquitectónico e 

arqueológico; - Levantamento de patologias e metodologia / projecto de recuperação dos sistemas fortificados de Monsaraz 



 
 

 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 
Câmara Municipal 

 

ACTA N.º 5     —      16 de Dezembro de 2009   Página 59 de 166 

 

c) Museu de Arte Sacra (Ermida de São Bento) 

d) Museu do Fresco: - Levantamento das pinturas murais do concelho de Reguengos de Monsaraz 

e) Núcleo Interpretativo de Monsaraz  

O Projecto Vivere Patrimonium é um projecto multifacetado que tem como objectivos fundamentais o estudo, 

salvaguarda, valorização e animação do património de Monsaraz como é enunciado na denominação do projecto. De facto, 

analisando os recursos patrimoniais existentes na área do Município, no campo do património arqueológico e construído, fácil 

será identificar dois pontos fortes, com potencialidade de exploração no sentido da afirmação e, até, do reforço da atractividade 

do nosso território para os crescentes fluxos turísticos, nomeadamente os fluxos de turismo cultural, são eles Monsaraz e o 

notável conjunto de monumentos megalíticos. Trata-se, pois, de recursos endógenos existentes, relativamente aos quais é 

apenas necessário criar boas condições para a sua valorização e animação e, para que isso seja possível, uma vez que não se 

pode divulgar/mostrar o que não se conhece, promover o seu estudo e conservação em boas condições. 

Desta vez daremos especial relevância a Monsaraz com o desenvolvimento dos estudos previstos nas alíneas a) e b), o 

Campo de Estudos Arqueológicos de Monsaraz que visa o desenvolvimento da investigação dos vestígios do arrabalde medieval 

da encosta do Corro, na área da Ermida de S. João Baptista, o que implica a realização de trabalhos de escavação arqueológica, 

tratamento e inventariação dos materiais exumados, elaboração de registos gráficos e fotográficos e elaboração dos respectivos 

relatórios. Por outro lado, neste campo dos estudos e projectos proceder-se-á à documentação, através da elaboração de 

rigoroso levantamento do conjunto monumental de Monsaraz, base de trabalho para qualquer projecto ou programa que aí se 

venha a desenvolver, nomeadamente o levantamento das patologias e consequente projecto de recuperação dos sistemas 

fortificados. 

Na vertente da valorização e animação executar-se-ão as acções previstas nas alíneas c), d) e e), decorrentes de 

estudos e projectos já existentes “em carteira” na Câmara Municipal, que poderão agora ser executados, criando uma rede de 

pólos de interesse a explorar numa visita concebida como um percurso de conhecimento dos vários espaços e da História de 

Monsaraz e da sua envolvente. O Museu de Arte Sacra, para o qual se recuperará a Ermida de S. Bento, exporá a colecção 

actualmente na sala do tribunal que, por sua vez, acolherá o Museu do Fresco, dedicado à pintura existente no local, à técnica de 

pintura a fresco e à pintura existente no território do Concelho. O Núcleo Interpretativo de Monsaraz, na antiga Escola Primária, 

disponibilizará informação sobre Monsaraz e constituir-se-á como espaço de acolhimento aos visitantes.  

A elaboração do Plano de Pormenor de Salvaguarda de Monsaraz visa a criação de um instrumento de ordenamento do 

território que estabelecerá as normas que devem reger as intervenções a executar no Monumento Nacional e na sua Zona 

Especial de Protecção, tendo em vista a salvaguarda do seu valor patrimonial. Além do interesse prático da sua existência, com a 

sua elaboração dar-se-á cumprimento aos normativos legais, nomeadamente aos previstos na Lei 107/2001, de 8 de Setembro, 

Lei de bases do Património Cultural Português e no Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, regime jurídico dos instrumentos 

de gestão territorial, agora regulamentado, para as áreas de valor patrimonial cultural, pelo Decreto-Lei n.º 309/2009 de 23 de 

Outubro. 

A elaboração das listagens do descritor Património Arqueológico, a integrar no Plano Director Municipal, em processo de 

revisão, está já parcialmente executado, contudo, é ainda necessário proceder à geo-referenciação de muitos dos sítios 

arqueológicos já conhecidos através da bibliografia e das listagens de anteriores planos, o que implicará a realização de trabalho 

de campo que, em simultâneo, proporcionará a pesquisa de sítios inéditos eventualmente existentes. Este trabalho, além deste 

objectivo imediato, constituirá a base de informação para a futura publicação da Carta Arqueológica do Concelho de Reguengos 

de Monsaraz. 
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Fortificações da Raia a Património da Humanidade. O caso de Monsaraz 

O Município de Elvas tem vindo a desenvolver um processo de candidatura das fortalezas de Elvas a Património da 

Humanidade tendo, por último, a recomendação de várias entidades nacionais e internacionais, optado por se associar a outras 

entidades com vista à candidatura, não apenas de Elvas, mas de um conjunto coerente de fortificações abaluartadas da raia que 

definiram a fronteira mais antiga da Europa, de um lado e de outro da fronteira, num processo de candidatura em série, por 

ciclos, a apresentar à UNESCO. As entidades que tutelam os vários conjuntos que estão nesta situação foram já contactadas no 

sentido de se pronunciarem sobre a sua disponibilidade para virem a integrar este processo, o que já aconteceu com Reguengos 

de Monsaraz, que aderiu ao processo, contudo, no primeiro ciclo da série, apenas se apresentarão, entre outras, Elvas, cabeça 

de série, Almeida e Marvão. A recente entrada no processo não nos permite dispor, de imediato, dos dossiês necessários que 

terão que ser elaborados com os meios a partir de agora previstos nesta rubrica, em concomitância com o Plano de Pormenor de 

Salvaguarda e com os estudos e projectos anteriormente referidos. 

Terras de Sol 

Os Projectos Comuns afiguram-se indispensáveis para a concretização das linhas orientadoras estabelecidas no 

Programa Estratégico Rede Terras de Sol e sem os quais não se alcançam os objectivos delineados no referido Programa. São 

pois, considerados de natureza estruturante para a interligação e a realização dos projectos de investimento individuais 

complementando-se entre si, por concorrerem para o mesmo objectivo estratégico.  

Os Projectos Comuns fazem parte integrante da dinâmica da rede para a prossecução dos seus objectivos e finalidades. 

Nesta sequência referenciam-se as acções que se enquadram nas Operações Comuns da Rede: 

1 – Rede de Qualificação e Empreendedorismo (Terras de Sol): 

Este projecto aposta nas acções de sensibilização nos domínios da qualificação e empreendedorismo através de 

infraestruturas e equipamentos comuns existentes no território da Rede. 

Enquadram-se acções de natureza promocional dos produtos tradicionais existentes em cada um dos concelhos 

organizadas em rede, como projecto conjunto estratégico, que se interliga e se complementa com os projectos individuais 

inseridos no Eixo Prioritário 1 – Animação Económica e com as infraestruturas e equipamentos que cada um dos parceiros 

dispõe. 

Enquadram-se igualmente as acções de aposta na qualificação de jovens na área do turismo. 

Estas tipologias de acções serão induzidas no âmbito do Mercado Municipal a requalificar, do Centro de Inovação e 

Desenvolvimento a construir, da área de localização empresarial e dos Gabinetes Apoio ao Desenvolvimento Económico. 

2 – Festival Terras de Sol: 

Este projecto inserido no Eixo Prioritário 3 - Cultura do Programa Estratégico engloba acções de iniciativa cultural 

organizadas e articuladas entre todos os parceiros de forma programada e rotativa. 

Incluem-se as feiras para valorização dos produtos tradicionais e/ou de referência existentes em cada concelho, cinema 

e música, espectáculos de rua, exposições e actividades desportivas. 

3 – Percurso Urbano – Rural Terras de Sol: 

O projecto visa promover e simultaneamente valorizar pontos de interesse do património cultural e ambiental existente 

em cada concelho. 
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Este projecto comum relaciona-se directamente com um conjunto de intervenções a realizar em equipamentos 

patrimoniais de identidade turística, alguns deles encontram-se contemplados no Eixo Prioritário 2 - Qualidade de Vida e 

Ambiente do Programa Estratégico. Esses projectos com características urbano - rurais com ligação intermunicipal que se 

pretendem implementar são os percursos pedestres, as ciclovias, as ecopistas. 

Neste tipo de acção incluem-se os pontos de informação sobre o território que constitui a rede nomeadamente os 

simuladores de postos de observação, os pontos de interesse existentes, a criação de um mapa com o roteiro urbano -rural e 

ainda a criação de quiosques interpretativos. 

4 – Promoção e Marketing Terras de Sol: 

Neste projecto conjunto pretende-se fortalecer e divulgar a Rede através de um plano de marketing de forma a afirmar e 

valorizar as potencialidades existentes no território.  

As acções implícitas serão articuladas entre o Turismo do Alentejo, E.R.T. e o Pólo de Turismo do Alqueva – Turismo 

Terras do Grande Lago, conjuntamente com a divulgação através do sítio da internet de cada concelho. 

5 – Governação Terras de Sol: 

Neste domínio incluem as acções relacionadas com a coordenação, acompanhamento, avaliação, gestão e governação 

da rede. Ainda não se encontra definido o tipo de despesas a incluir neste projecto comum, contudo entende-se que apenas se 

podem incluir despesas com Aquisições de Serviços externas à entidade proponente conforme estabelecido na alínea c) do 

ponto 2 do artigo 16º (Despesas Elegíveis) 

 

ESPÍRITODESPORTIVO - Incentivo das Práticas Desportivas 

Iniciativas e Actividades Desportivas 

Datas Designação do Projecto/Actividade 
Início Termo 

1 - Organizadas pelo MRM     
Festival de Natação "Reguengos a Nadar" Fev-10 Fev-10 
Caminhada nas Freguesias Abr-10 Abr-10 
Torneio Interfreguesias Futebol 7 Mai-10 Jun-10 
Grande Prémio de Atletismo "Cidade de Reguengos" Jun-10 Jun-10 
Correr em Família Jun-10 Jun-10 
Passeio de Cicloturismo em Família Set-10 Set-10 
Vindimas Byke Set-10 Set-10 

      

2 – Organizadas pelo MRM em parceria com Associações      
Ervideira Rally TT Fev-10 Fev-10 
Campeonato InterSócios SUPesca Fev-10 Fev-10 
Raid GPS "Spring Times" Mar-10 Mar-10 
Mega Aventura Mar-10 Mar-10 
Estafeta dos Cravos Abr-10 Abr-10 
Open de Ténis Abr-10 Mai-10 
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Torneio Internacional de Minibasquetebol Abr-10 Abr-10 
Passeio de Cicloturismo do A.S.C. Mai-10 Mai-10 
Encontros de Escolas de Futebol Mai-10 Out-10 
Passeio BTT Casa do Pessoal da RTP Mai-10 Mai-10 
Marcha Contra a Obesidade Mai-10 Mai-10 
Torneio Internacional de Futebol Juvenil Mai-10 Mai-10 
RegTramp e Gimnosar Jun-10 Jun-10 
Campeonato Regional de Pólo Aquático Jun-10 Jun-10 
Passeio BTT Casa do Benfica de Reguengos  Jun-10 Jun-10 
Campeonato Regionais de Natação Jul-10 Jul-10 
Torneio de Futsal de Perolivas Jul-10 Ago-10 
Volta a Portugal do Futuro Jul-10 Jul-10 
Concurso de Pesca ao Achigã Embarcado Jul-10 Jul-10 
Passeio de Cicloturismo "Festa dos Hortelões" Ago-10 Ago-10 
Passeio "BTT ao Luar" Ago-10 Ago-10 
Torneio de Futebol Sénior "Cidade de Reguengos" Ago-10 Ago-10 
Encontro de Catamarans Out-10 Out-10 
Corta Mato Escolar Dez-10 Dez-10 

 

Infraestruturas Desportivas do Concelho 

Projecto Desporto XXI - 1ª Fase Parque Multiusos 

Este Espaço reúne um conjunto de actividades realçando-se o Circuito de Manutenção, o Polidesportivo, o Parque 

Radical, o Parque Infantil, o Parque Geriátrico. Paralelamente este Parque tem uma zona de Jogos Tradicionais e um Espaço 

Multiusos que reúne um conjunto de jogos de interior entre os quais Bowling, Café, Tabacaria, Balneários e Casas de Banho, 

numa área aproximada de 26817 m2. 

Projecto Desporto XXI - 2ª Fase Estádio Municipal 

Parque desportivo que reúne um conjunto de equipamentos desportivos integrados pelo Estádio Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, numa área aproximada de15,035 m2 

Infraestruturas de Recreio e Lazer 

Ecopista 

Numa primeira fase o projecto aplica-se à extensão da antiga linha de caminho-de-ferro, no percurso Reguengos de 

Monsaraz – Caridade. Trata-se de uma infra-estrutura canal que permite a interface Cidade-Campo e a ligação de Reguengos de 

Monsaraz à aldeia da Caridade, com uma relação de proximidade e usufruto da paisagem envolvente, quer de forma pedonal, 

quer de bicicleta. Refira-se que este projecto foi já protocolado com a REFER. 

DINAMIZAR - Dinamização da Actividade Económica 

Expansão do Perímetro Industrial 

Infraestruturas para ampliação do PI - 1ª Fase 

Com os novos investimentos e toda a dinâmica territorial que o concelho de Reguengos de Monsaraz tem vindo a 

assistir, revelou-se imperiosa a ampliação significativa da zona industrial. Com efeito, a Zona Industrial agora existente, encontra-

se lotada, sendo constante a procura de novas soluções, por parte dos empresários e da autarquia, uma questão premente e 
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diária. Assim, com a Revisão do Plano de Urbanização da cidade, optou-se por uma expansão da zona industrial de cerca de 5 

ha, nos quais se pretendem criar e infra-estruturar aproximadamente 100 lotes, com regras claras de uso e ocupação do solo. 

Infraestruturas para ampliação do PI - 2ª Fase 

Com os novos investimentos e toda a dinâmica territorial que o concelho de Reguengos de Monsaraz tem vindo a 

assistir, revelou-se imperiosa a ampliação significativa da zona industrial. Com efeito, a Zona Industrial agora existente, encontra-

se lotada, sendo constante a procura de novas soluções, por parte dos empresários e da autarquia, uma questão premente e 

diária. Assim, com a Revisão do Plano de Urbanização da cidade, optou-se por uma expansão da zona industrial de cerca de 

32,2 ha, nos quais se pretendem criar e infra-estruturar aproximadamente 920 lotes, com regras claras de uso e ocupação do 

solo. 

PEGLA – ATMTGLA 

O PEGLA é um projecto de desenvolvimento, com começo oficial assim que for assinado o acordo com a entidade de 

gestão e fim em 31/12/2010. Não tem fins lucrativos nem produz mais-valias financeiras e é financiado a 75%. O orçamento 

global da ATMTGLA é de 1.900.000,00 euros, com um financiamento aprovado de 1.425.000,00 € e uma comparticipação 

nacional de 475.000,00 €. 

Do ponto de vista da incidência geográfica, há 3 tipos de actividades no PEGLA: 

• As que são de interesse comum a todos os municípios e que se reflectirão em todos eles; 

• As que têm incidência exclusiva em determinados municípios; 

• As que estão em aberto, tanto podendo incidir sobre todo o território como apenas sobre parte dele, conforme o 

interesse manifestado pelos municípios. 

Isto significa que há actividades cuja concretização está dependente da definição de interesses por parte das Câmaras 

Municipais e da sua realização nos respectivos territórios (castelos, planos de ordenamentos, eventos culturais e desportivos, 

etc.). 

FAME – Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

O Município de Reguengos de Monsaraz, pretende continuar a acompanhar o tecido empresarial do Concelho através 

do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento. Este gabinete existe na estrutura orgânica dos serviços da Câmara Municipal, desde 

02 de Agosto de 1999. É um gabinete de assessoria técnica e apoio directo aos órgãos municipais e ao Presidente da Câmara 

Municipal, e depende directa e funcionalmente do Vereador com competências delegadas, na área do Planeamento, 

Desenvolvimento Económico e Promoção do Concelho. Actualmente o Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento funciona com 

duas técnicas. 

O GAD é um instrumento de apoio aos empresários e actividades económicas, cuja principal missão é promover o 

desenvolvimento socio-económico do Concelho, numa perspectiva de desenvolvimento global e sustentável.  

No geral, a principal atribuição do GAD é a mediação nas relações do Município com os empresários locais e potenciais 

empresários locais. No âmbito de outras competências especiais que lhe estão atribuídas, o GAD já promoveu várias iniciativas, 

designadamente, o levantamento do tecido empresarial do Concelho de Reguengos de Monsaraz e criação de uma base de 

dados com as respectivas empresas existentes, a qual continua em constante actualização, promoveu e continuará a promover 

colóquios e seminários direccionados especificamente para os empresários em que os temas abordados incidem nos Sistemas 

de Apoios e Incentivos às Empresas, quer a nível nacional quer a nível local. 
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Encontra-se implementado o FAME (Fundo de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), que resultou de uma parceria 

entre o Município de Reguengos de Monsaraz e outras instituições.  

O FAME é um instrumento financeiro inovador que consiste num fundo de apoio disponibilizado a empresários e 

empreendedores, com o objectivo de promover o investimento produtivo nas Micro e Pequenas Empresas. Este fundo é um 

instrumento importante no desenvolvimento da economia local, proporcionando pequenos investimentos, com primazia para 

projectos que apresentem características inovadoras no Concelho ou Região. 

Uma outra iniciativa do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento foi o lançamento de um boletim informativo “informação 

gad” com o objectivo de divulgar informação relevante e oportuna para as empresas e restantes agentes económicos do 

Concelho de Reguengos de Monsaraz. O “informação gad” é mais uma ferramenta da estratégia de promoção do 

desenvolvimento económico e de apoio a todas as iniciativas empresarias. Este boletim é de carácter bimestral e teve a sua 

primeira edição no mês de Novembro. 

O Concelho de Reguengos de Monsaraz, dada a sua localização privilegiada junto ao Grande Lago de Alqueva, tornou-

se muito apelativo para os investimentos turísticos e para os turistas. Nesta senda, o Município de Reguengos de Monsaraz tem 

desenvolvido esforços no sentido da promoção do desenvolvimento económico-social do Concelho, nomeadamente, num sector 

de elevado potencial, como é o do turismo. O investimento na área do turismo no Concelho de Reguengos de Monsaraz que o 

Município vem acompanhado é fundamental no nosso Concelho para criação de novos postos de trabalho, para a aceleração da 

economia concelhia, para atrair população e potenciar novos investimentos. Por todos estes motivos e em ordem a outros, o 

turismo continua a ser uma dos objectivos primaciais da Autarquia.  

O Concelho de Reguengos de Monsaraz pretende, através do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento, pretende não só 

apoiar futuros empreendedores mas também aqueles que já estão cá instalados, principalmente as micro e pequenas empresas 

que estão sedeadas no concelho e que representam a maioria do tecido empresarial, através de acções concretas de 

formação/informação e disponibilização de vários documentos, estudos ou contactos, de forma a tornar Reguengos de Monsaraz 

um Concelho de oportunidades e de desenvolvimento sustentável em termos económicos, sociais e culturais.  

TURISMO - Exploração do Potencial Turístico 

Equipamentos Multimédia para o Turismo 

Esta intervenção contribui para os objectivos definidos no referido regulamento específico, permitindo melhorar as 

condições existentes para o acesso à internet na rede de Espaços Internet já existente, para além de garantir a dotação de meios 

multimedia de apoio ao turismo. 

ACESSIBILIDADES - Consolidação das Vias de Comunicação 

Plano Municipal de Modernização Rodoviária 

Troço Nó do Catapral_ Estrada do Postoro 

A beneficiação da Rede Viária tem como objectivo melhorar os acessos aos aglomerados Rurais do Município, no caso 

especifico a via de ligação entre o nó do Catapral e a Estrada do Postoro. 

Nó 256_Estrada Norte das Areias 

A beneficiação da Rede Viária tem como objectivo melhorar os acessos aos aglomerados Rurais do Município, no caso 

especifico a via de ligação entre o Nó 256 e a Estrada Norte das Areias. 
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Marginal ao Grande Lago (5.6 km) 

 A inclusão desta via tem como objectivo principal criar uma Marginal ao longo da albufeira de Alqueva, ao mesmo 

tempo que se melhora a ligação existente entre a aldeia ribeirinha do Campinho e a EN 256. Esta intervenção pretende assumir 

um carácter turístico  beneficiando, ao mesmo tempo, uma ligação importante. 

Rede viária do Concelho. Troço S.Marcos_Catapral (256) 

A beneficiação da Rede Viária tem como objectivo melhorar os acessos aos aglomerados Rurais do Município, no caso 

especifico a via de ligação entre S.Marcos e Catapral (256). 

Beneficiações no Terminal rodoviário 

A rede de transportes no concelho é uma infraestrutura essencial na articulação dos diversos aglomerados urbanos. A 

beneficiação do terminal rodoviário de Reguengos de Monsaraz revela-se uma obra imprescindível no sentido de potenciar maior 

qualidade espacial aos seus utilizadores. Prevê-se a construção de um edifício administrativo e de acolhimento de passageiros, 

que assegure a gestão do espaço e a sua rentabilização. A intervenção será efectuada numa área de 1 000 m2 

Pista de Aviação do Campinho 

Reguengos de Monsaraz, Évora,   – O município alentejano de Reguengos de Monsaraz pretende construir uma Torre 

de Controlo, um hangar e uma zona social no novo Campo de Voo do concelho, a única pista para aviões ultraleves existente na 

zona de Alqueva. 

O estudo prévio das novas infra-estruturas está a ser elaborado para que o projecto possa ser candidatado a fundos 

comunitários, previsivelmente “no próximo ano”, disse  à agência Lusa fonte camarária. 

O Campo de Voo de Campinho, junto à localidade com o mesmo nome, a cerca de 10 quilómetros da cidade de 

Reguengos de Monsaraz, foi inaugurado no último fim-de-semana e é única pista para aviões ultraleves na zona do Grande Lago 

de Alqueva. 

A pista, em terra batida, já foi certificada pelo Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) e resulta de uma iniciativa da 

Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Campinho. 

Com 400 metros de comprimento por 15 metros de largura, o Campo de Voo pode ser utilizado por aviões ultraleves, 

paramotores e autogiros, assim como para actividades de aeromodelismo. 

Relativamente às novas infra-estruturas a construir, a Torre de Controlo vai ter sete metros de altura, com uma área de 

recepção no rés-do-chão, escritório no primeiro piso e sala de controlo no último piso. 

O hangar, com 450 metros quadrados de área coberta, terá 30 metros de comprimento, 15 de largura e uma altura de 

cinco metros. 

Aliada ao hangar e para complementar a pista, o município definiu ainda a construção de uma estrutura para zona 

social, sede e controlo das operações de voo. 

Equipamentos que, para o vice-presidente da câmara municipal, José Calixto, têm “grande importância para o turismo do 

Grande Lago”. 

“Os turistas podem trazer os seus aviões ultraleves e disporem de um local adequado para os guardar, em segurança, 

durante o tempo que estiverem a desfrutar da região”, afiançou. 
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Vários complexos turísticos estão projectados para a zona do Grande Lago, nomeadamente para Reguengos de Monsaraz, onde 

já foram efectuados trabalhos prévios para a construção do Parque Alqueva, da Sociedade Alentejana de Investimentos e 

Participações (SAIP), liderada por José Roquette, e que prevê mil milhões de euros de investimento. 

 

COFREG - Cooperação com as Freguesias 

Cooperação com as Freguesias do Concelho 

FREGUESIAS Campinho Campo Corval Monsaraz Reguengos de Monsaraz 

DESCRIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS Quantidade Transferência 
Anual Quantidade Transferência 

Anual Quantidade Transferência 
Anual Quantidade Transferência 

Anual Quantidade Transferência 
Anual 

Gestão, conservação e promoção da 
limpeza de lavadouros 1 900,00 € 2 1.800,00 € 4 3.600,00 € 5 4.500,00 € 2 1.800,00 € 

Gestão, conservação e promoção da 
limpeza de sanitários 1 900,00 € 1 900,00 € 2 1.800,00 € 6 5.400,00 € 4 3.600,00 € 

Gestão e manutenção de parques 
infantis públicos 2 1.750,00 € 2 1.750,00 € 2 1.750,00 € 3 2.625,00 € 3 2.625,00 € 

Gestão, conservação e promoção da 
limpeza do cemitério 1 8.200,00 € 1 8.200,00 € 2 16.400,00 € 2 16.400,00 € - - PR

ÓP
RI

AS
 

Fornecimento de material de limpeza às 
Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
Estabelecimentos do Ensino Pré-escolar  

7 salas 1.540,00 € 5 salas 1.100,00 € 6 salas 1.320,00 € 3 salas 660,00 € 28 salas 6.160,00 € 

Gestão, conservação e promoção da 
limpeza do cemitério - - - - - - - - 1 16.400,00 € 

Gestão e Manutenção de Jardins e 
outros Espaços Ajardinados, bem como, 
sebes, floreiras, e árvores situadas na 
via pública, incluindo o controlo de regas 
e afins. 

 6.000,00 €   6.000,00 €   6.000,00 €   15.000,00 €   6.000,00 € 

Conservação e pequenas reparações de 
Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
Estabelecimentos do Ensino Pré-Escolar 

7 salas 7.000,00 € 5 salas 5.000,00 € 6 salas 6.000,00 € 3 salas 3.000,00 € 28 salas 28.000,00 € 

Gestão do Espaço Internet da Freguesia  1 Espaço 
Internet 4.800,00 € 1 Espaço 

Internet 4.800,00 € 1 Espaço 
Internet 4.800,00 € 1 Espaço 

Internet 4.800,00 €  -  - 

DE
LE

GA
DA

S 

Transportes Escolares   19.000,00 €   19.000,00 €   23.200,00 €   19.000,00 €   19.000,00 € 

Transferência Anual Total 50.090,00 €   48.550,00 €   64.870,00 €   71.385,00 €   83.585,00 € 

           318.480,00 € 

 

PROCIVIL - Segurança e Protecção Civil  

 

MSM - Modernização dos Serviços Municipais  

 

Modernização do equipamento municipal  

 

ENERURAL - Painéis Solares e Fotovoltaicos 

As relações entre a Energia e Ambiente nas vertentes da oferta e da procura são hoje por todos conhecidas. A produção 

e utilização de energia estão na base da maior parte dos problemas ambientais que enfrentamos, nomeadamente as alterações 

climáticas e é reconhecidamente neste binómio que urge intervir como forma de garantir a sustentabilidade da sociedade actual, 

tal qual a conhecemos. A correcta e eficiente utilização da energia é actualmente uma vertente de intervenção fortemente 

acompanhada quer no que toca aos apoios logísticos quer aos apoios financeiros, constituindo uma estratégia de futuro 

implementada e a seguir pelos governos dos diversos países da União Europeia. 

Apresentam-se as fases e as respectivas actividades para a execução dos Planos de Optimização Energética Municipal: 
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Fase 1 – Análise da Situação Energética Existente no Município 

Actividade 1 - Optimização dos contratos de fornecimento de energia eléctrica do unicípio. Esta Acção consta 

fundamentalmente da realização de uma análise técnica, comercial e económico-financeira das facturas e dos contratos de 

fornecimento de energia eléctrica (em MT- Média Tensão, BTE- Baixa tensão Especial e BTN- Baixa Tensão Normal) dos 

edifícios/infra-estruturas Municipais. 

Actividade 2 - Eficiência energética na Iluminação Pública. Esta Acção pressupõe a caracterização do sistema de 

iluminação pública, com destaque para a verificação das condições gerais de conservação, adequação e actualização do sistema 

(rede, luminárias, respectivos suportes e lâmpadas). 

Actividade 3 – Diagnóstico Energético a edifícios municipais. Para esta actividade, prevê-se a realização de diagnóstico 

energético às principais instalações municipais nas quais exista um consumo importante de energia. Os Edifícios/ Infra-Estruturas 

seleccionados deverão representar justificadamente aproximadamente 60 % da energia consumida nos respectivos 

departamentos municipais.  

Fase 2. – Plano de actuação Municipal 

Detectadas as medidas de eficiência da facturação eléctrica, instalações de Iluminação Pública e Edifícios/ Infra-

Estruturas Municipais, deverá elaborar-se um relatório no qual se especifique para o município, um Plano Parcial de Actuações 

Energéticas, onde se incluam todas as medidas analisadas nas actividades anteriores classificando-as em função da sua 

rentabilidade económica, energética e ambiental. 

Fase 3. – Implementação dos Projectos Pertencentes ao Plano de Actuação Municipal 

Execução dos trabalhos propostos no plano de forma o dotar os Edifícios/Infra-Estruturas Municipais de uma maior 

eficiência energética assim como tornar algumas destas infra-estruturas auto-suficientes. 

 

 

SAMA - Sistema de apoio à modernização administrativa  

O Município de Reguengos de Monsaraz vai implementar o Balcão Único Municipal. Com esse objectivo, será 

apresentada uma candidatura à “Modernização, qualificação e simplificação do atendimento aos cidadãos”, integrada no Eixo V – 

Sistema de Apoio à Modernização Administrativa, no âmbito do QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional.  

O Balcão Único Municipal tem como prioridades a qualificação e simplificação do atendimento aos cidadãos e a 

implementação do novo modelo de atendimento. Os serviços serão prestados num único local através da fusão dos pontos de 

atendimento dos diversos serviços do município e da promoção da polivalência dos recursos de atendimento.  

O Balcão Único Municipal vai abranger o conceito de balcão integrado que permitirá num único momento e espaço a 

prestação de um serviço que antes implicava a participação de diversos intervenientes, mas também o balcão multi-serviços com 

a concentração de serviços que permitam tratar de vários assuntos numa única interacção e local. 

O objectivo do Balcão Único Municipal é promover a eficiência dos serviços através da rentabilização do uso das novas 

tecnologias, permitindo ajudar a melhorar e controlar as operações, minimizar as demoras e tempos “mortos”, tornar os 

processos efectivos e eficientes, reduzir custos, eliminar erros e desperdícios. 

O Balcão Único Municipal vai utilizar os mecanismos de autenticação disponibilizados pelo cartão do cidadão e 
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Framework de Serviços Comuns para serviços disponibilizados na Internet ou por telefone, reformular e transformar os processos 

de back-office que permitam a prestação do serviço integrado, garantindo a sua orientação aos resultados pretendidos, e ainda 

disponibilizar novos serviços em canais alternativos ao presencial, preferencialmente em canais electrónicos. 

O Balcão Único Municipal deverá ser efectivamente o único local de atendimento ao público no Município de Reguengos 

de Monsaraz, com excepção para os atendimentos dos eleitos, técnicos, serviços da biblioteca, piscinas, centro hípico e 

congéneres. 

 

EFICIÊNCIA - Rigor na Gestão dos Recursos Municipais  

 

Gestão de Recursos Humanos  

A Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, pretende manter a modernização administrativa e o rigor na gestão de 

recursos humanos como objectivo principal no âmbito das boas práticas administrativas e da gestão dos recursos humanos. 

Neste sentido, os serviços serão reestruturados e as condições de trabalho melhoradas, para uma maior aproximação ao 

munícipe, para fomentar uma melhor comunicação entre os serviços, e por outro lado promover um maior incentivo dos recursos 

humanos da Câmara. 

A função social que a autarquia exerce no concelho mantém o nível de importância, pelo que no presente ano iniciámos 

projectos que facilitam a inserção dos jovens no mercado de trabalho e os manteremos no decorrer do ano de 2010. 

Em cumprimento do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, que adapta a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro à 

realidade autárquica orçamentou-se para o próximo ano um determinado montante com o intuito de atribuir prémios de 

desempenho, efectuar-se alteração de posicionamento remuneratório a todos aqueles que cumprirem os requisitos determinados 

na lei supramencionada. 

Na elaboração do orçamento para o próximo ano económico consideraram-se os aspectos anteriormente referidos bem 

como as despesas correntes com todos os recursos humanos afectos à Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz. 

O organograma de cada entidade deve transmitir a estrutura organizacional dos Serviços, bem como o seu 

relacionamento funcional e hierárquico.  

Com o organograma actualmente em vigor, assistimos a uma melhoria substancial  do desempenho e do relacionamento 

entre os vários Serviços Municipais, traduzindo-se numa mais adequada resposta aos legítimos anseios dos Munícipes.  

Porém, tanto a estratégia do Município de Reguengos de Monsaraz, como a complexidade e a tecnicidade crescente 

que envolve cada Serviço, bem assim as novas e legítimas exigências dos Munícipes em termos de qualidade no seu 

relacionamento com o Município, conduziram a uma proposta de reestruturação  do nosso organograma funcional, a qual 

apresentamos de seguida: 
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Organograma Funcional 

Macroestrutura 

 

 

 

Órgãos Autárquicos e de Apoio 
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Organograma Funcional por Unidade Orgânica 

Administrativa e Financeira 

 

 

 

Ambiente, Obras e Serviços Municipais 

 

 

 

Ordenamento do Território e Gestão Urbanística 
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Planeamento e Projectos Estruturais 

 

Cultura, Educação, Desporto e Acção Social 

 

 

 

 

Considerando esta reestruturação dos Serviços, bem como os novos projectos que a Câmara Municipal pretende 

desenvolver, surgiu assim a necessidade de se adaptar o mapa de pessoal, nomeadamente, através da criação de novos postos 

de trabalho. 
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Actualmente o mapa de pessoal possui 268 postos de trabalho ocupados, dos quais 204 a Tempo Indeterminado e 64 a 

Tempo Determinado. Como podemos detalhadamente verificar de seguida, pretende igualmente esta Autarquia prever 151 novos 

postos de trabalho, dos quais 93 a Tempo Indeterminado e 58 a Tempo Determinado: 

 

Mapa de Pessoal 

POSTOS DE TRABALHO OCUPADOS POSTOS DE TRABALHO VAGOS 

CA
RR

EI
RA

 

CA
TE

GO
RI

A 

ÁREA DE FORMAÇÃO ACADÉMICA E/OU PROFISSIONAL CTI CTC TOTAL CTI CTC TOTAL 

CHEFE DE DIVISÃO - 0 0 0 5 0 5 
TOTAL 0 0 0 5 0 5 

Animação Sociocultural 0 2 2 2 0 2 
Arqueólogo 0 0 0 1 0 1 
Arquitectura 0 1 1 1 0 1 
Arquitectura Paisagista 0 2 2 2 0 2 
Arquivo 0 1 1 1 0 1 
Biblioteca e Documentação 0 0 0 1 0 1 
Ciências do Ambiente 1 0 1 0 0 0 
Ciências Sociais 0 1 1 1 0 1 
Comunicação Social 1 0 1 0 0 0 
Contabilidade e Auditoria 0 1 1 1 0 1 
Direito 0 0 0 2 0 2 
Economia 0 2 2 2 0 2 
Educação 0 0 0 0 2 2 
Educação Física e Desporto 0 1 1 1 0 1 
Engenharia Agrícola 0 0 0 1 0 1 
Engenharia Agro-Florestal 0 1 1 1 0 1 
Engenharia Alimentar 0 0 0 0 1 1 
Engenharia Biofísica 1 0 1 0 0 0 
Engenharia Civil 2 0 2 1 1 2 
Engenharia dos Recursos Hídricos 0 1 1 1 0 1 
Engenharia Técnica Agro-Industrial 0 1 1 1 0 1 
Geografia 0 0 0 0 1 1 
Gestão Autárquica 1 0 1 0 0 0 
Gestão de Empresas 1 2 3 2 1 3 
Gestão Recursos Humanos 0 1 1 1 0 1 
História 1 0 1 0 0 0 
Publicidade e Marketing 0 1 1 1 0 1 
Médico Veterinário 1 0 1 0 0 0 
Psico-pedagogia 0 0 0 0 1 1 
Psicologia 0 1 1 1 1 2 
Serviço Social 0 1 1 1 1 2 
Tradução e Secretariado 0 1 1 1 0 1 

TÉ
CN

IC
O 

SU
PE

RI
OR

 

TÉ
CN

IC
O 

SU
PE

RI
OR

 

Turismo 0 1 1 1 1 2 
TOTAL 9 22 31 28 10 38 

  Técnico de Informática Formação Académica nível profissional ou secundário 2 0 2 0 0 0 
TOTAL 2 0 2 0 0 0 

Coordenador Técnico Chefias Administrativas 9 0 9 3 0 3 
TOTAL 9 0 9 3 0 3 

Administrativos 25 0 25 6 1 7 
Aferidor de Pesos e Medidas 1 0 1 0 0 0 
Arquivo 1 0 1 0 0 0 
Biblioteca e Documentação 0 0 0 1 1 2 
Desenhador 1 1 2 1 0 1 
Desporto 1 0 1 1 0 1 
Fiscal Municipal 1 0 1 3 0 3 
Informática 0 1 1 3 0 3 
Secretariado 0 0 0 0 1 1 
Técnico Agrícola 1 0 1 0 0 0 
Tesouraria 1 0 1 0 0 0 

AS
SI

ST
EN

TE
S 

TÉ
CN

IC
OS

 

  

Turismo 1 0 1 3 1 4 

  TOTAL 33 2 35 18 4 22 
Encarregado Geral Operacional Chefias Operárias 0 0 0 1 0 1 

Encarregado Operacional Chefias Operárias 2 0 2 3 0 3 
Higiene e Limpeza 1 0 1 0 0 0 
Parques Desportivos 1 0 1 0 0 0 Encarregado 
Transportes 0 0 0 1 0 1 
Acção Educativa 43 2 45 5 8 13 
Apontador 1 0 1 0 0 0 
Armazém 1 0 1 1 1 2 
Auxiliar Administrativos 3 0 3 1 0 1 
Bate Chapas 0 0 0 0 1 1 
Biblioteca 1 0 1 0 0 0 
Calceteiro 0 0 0 0 2 2 
Canalizador 1 2 3 2 0 2 
Cantoneiro de Limpeza 11 0 11 4 0 4 
Carpinteiro 3 0 3 0 0 0 
Condutor Máq. Especiais 4 0 4 1 2 3 
Electricista 4 1 5 2 0 2 
Estações Elevatórias 4 0 4 0 0 0 
Ferreiro 2 0 2 1 0 1 
Jardineiro 5 0 5 2 2 4 
Leitores 5 0 5 0 0 0 
Lubrificador 1 0 1 0 0 0 
Marteleiro 1 0 1 0 0 0 
Mecânico 3 0 3 1 0 1 
Mecânico Instrumentos Precisão 1 0 1 0 0 0 
Mercados e Feiras 1 0 1 0 0 0 
Motoristas Pesados 8 0 8 0 3 3 

AS
SI

ST
EN

TE
S 

OP
ER

AC
IO

NA
IS

 

Assistente Operacional 

Motoristas Transp. Colectivos 4 0 4 0 0 0 
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Nadador Salvador 0 0 0 1 0 1 
Pedreiro 16 0 16 6 2 8 
Pintor 3 0 3 0 2 2 
Reprografia 1 0 1 0 0 0 
Serralheiro Civil 1 0 1 0 1 1 
Serviços Gerais 13 35 48 6 20 26 
Telefonista 1 0 1 0 0 0 
Tractorista 3 0 3 0 0 0 
Turismo 2 0 2 0 0 0 
Vigilante 0 0 0 1 0 1 

  TOTAL 151 40 191 39 44 83 
TOTAL GLOBAL 204 64 268 93 58 151 

CONSIGO - Aproximação aos Cidadãos  

e-municípe  

Será criado o correio electrónico do munícipe, que permitirá auscultar opiniões. 

O formulário de preenchimento poderá, tal como o do Município de Coimbra, ter a seguinte apresentação: 

e-munícipe     

Sugestão / Opinião / Reclamação     

Seleccione a opção caso tenha noção do serviço a quem deve dirigir-se. 

Tipo de pedido* 
 

  

Serviço* 
 

Assunto  

Quanto tempo esperou? 
Minutos

 

Considera o tempo que esperou antes de ser atendido(a): 

  
Demasiado  

Adequado  

Pouco  

Foi imediatamente atendido  

Considera a maneira como foi atendido(a) 

   

Muito boa 

Boa 

Razoável 

Foi mal atendido  

O funcionário(a) que o atendeu: 
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Foi esclarecedor(a) no atendimento e ajudou a resolver as suas dúvidas e/ou problemas 

Foi simpático(a) mas pouco esclarecedor 

Foi pouco esclarecedor(a) 

Não se preocupou em resolver a questão 

Outra situação 

 
Quem foi o funcionário(a) que o(a) atendeu ? 

 

Mensagem* 

 

Nome*  

Residente no Município de Coimbra*  

Rua  

Freguesia Escolher Freguesia
 

Código Postal  

Morada 

 

Telefone    
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Fax    

email*    

  A password de acesso ao processo tem no máximo 10 caracteres    

Password de acesso ao 
processo    

Confirme a password     

  

 

   

  Escreva as letras da imagem*    

      

  Enviar
       

Limpar
 

   
* preenchimento obrigatório 

 
 

 

Orçamento Participativo  

Através da implementação do orçamento participativo, um instrumento inovador de gestão pública participada, a Câmara 

Municipal de Reguengos de Monsaraz irá convidar todos os munícipes a participar no processo de elaboração dos próximos 

orçamentos municipais. 

Promoção Institucional  

É objectivo deste Gabinete instituir uma concepção realista do que é imagem de marca, da importância que esta tem, e 

do peso que possui uma comunicação clara, eficiente e eficaz quer com os munícipes, quer com os visitantes do nosso 

Concelho, quer com os potenciais visitantes e investidores. 

É também da maior importância que se comecem a estabelecer hábitos e regras de comunicação interna, quer como 

forma de motivação, quer para partilha de informação para que mais facilmente se consiga chegar a um objectivo comum dos 

funcionários do Município – o serviço aos Munícipes e aos visitantes e investidores no nosso Concelho. 

Sem uma comunicação interna eficaz e clara, com base num workflow que também se pretende o mais simples possível 

e de fácil percepção pelos vários tipos de colaboradores da Câmara Municipal, não é possível oferecer ao Munícipe um serviço 

que se pretende transparente, competente e de qualidade (quer na forma como é prestado, quer como é percepcionado pelo 

munícipe). 

Estes são os dois grandes objectivos a que se propõe esta unidade orgânica. Para tal possui um conjunto de técnicas e 

know-how que será colocado à inteira disposição dos restantes serviços municipais, mas não conseguirá atingir os seus 

objectivos se não tiver também ao seu dispor um conjunto de materiais e uma variedade de serviços que são necessários para 
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que as técnicas de comunicação sejam utilizadas da melhor forma possível de forma a alcançar os objectivos e públicos-alvo 

pretendidos. 

 

3. Análise das Grandes Opções do Plano 2010-2013 

Nas Grandes Opções do Plano 2010-2013 estão descritos os Objectivos, os Programas e os Projectos (nestes 

detalhamos as respectivas acções e períodos de execução), que implicam a afectação de despesas de investimento e outras de 

natureza corrente e onde figuram os seguintes elementos: 

Código do Plano – organizado por grupos segundo uma ordem crescente de detalhe, correspondendo ao Objectivo, 

Programa, Projecto (com Ano, Número e Acções). 

Designação – descrição sumária dos Objectivos, Programas, Projectos (com Ano, Número e Acções). 

Classificação Orçamental – classificação orgânica e económica atribuídas de acordo com o serviço municipal 

responsável pela execução da despesa, bem como a sua natureza económica, respectivamente. 

Forma de Realização – modo de realização da despesa, obedecendo à seguinte codificação: 

 A – Administração Directa 

 D – Administração Directa/ Empreitada 

 E – Empreitadas 

 O – Fornecimento e outras 

Fonte De Financiamento – indicação, em percentagem, dos recursos de origem extrema afectados aos Projectos (com 

Ano, Número e Acções), utilizando-se os seguintes códigos: 

 AA – Administração Autárquica 

 AC – Administração Central 

 FC – Fundos Comunitários 

Responsável – serviço ou órgão municipal responsável pela execução dos Projectos (com Ano, Número e Acções), 

obedecendo à codificação que se segue. 

 CM – Câmara Municipal 

 DACEDAS – Divisão de Acção Cultural, Educação, Desporto e Acção Social 

 DAF – Divisão Administrativa e Financeira 

 DOTGU – Divisão de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística 

 DOMASU – Divisão de Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos 

 SI – Sector de Informática 

Datas de início e fim – período de tempo previsto para a realização dos Projectos (com Ano, Número e Acções). 

 0 – Não iniciada 
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 1 – Com projecto técnico 

 2 – Adjudicada 

 3 – Execução física até 50% 

 4 – Execução física superior a 50%. 

Dotação do ano 

 Total – valor total da despesa prevista para o Projecto (com Ano, Número de Actividade e/ou acção) na 

classificação orçamental indicada. 

 Financiamento definido – dotação já prevista no Orçamento podendo ser utilizada desde o início do ano financeiro. 

 Financiamento não definido – componente cujo financiamento ainda não se encontra assegurado. 

De acordo com os princípios orçamentais e regras previsionais para a Administração Local definidos pelo Plano Oficial 

de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL) apresentam-se dois dos instrumentos fundamentais da gestão autárquica, que 

constituem as Grandes Opções do Plano (GOP): 

• Actividades Mais Relevantes (AMR) – relativo à afectação de recursos financeiros correntes às diversas 

iniciativas municipais; e 

• Plano Plurianual de Investimentos (PPI) – relativo aos investimentos que se pretendem levar a cabo no 

Quadriénio 2010/ 2013. 

 

3.1. Estrutura das Grandes Opções do Plano (GOP) 

Políticas Sociais de Proximidade 

Solidariedade – Medidas de Apoio Social 

Qualidade de Vida e Ambiente 

1. Educar e Formar – Acções dirigidas às crianças e jovens 

2. Mais Saúde – Promoção da Saúde 

3. CidadeAmbiente – Requalificação urbana e ambiental 

4. ANossaCultura – Desenvolvimento da identidade cultural 

5. EspíritoDesportivo – Incentivo das práticas desportivas 

Desenvolvimento Económico Sustentável 

1. Dinamizar – Dinamização da actividade económica 

2. Turismo – Exploração do potencial turístico 

3. Acessibilidades – Consolidação das vias de comunicação 

Cooperação com as Freguesias e com a Sociedade 

1. Cofreg – Cooperação com as freguesias 
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2. Procivil – Segurança, protecção e cooperação com a sociedade civil 

Modernização Municipal 

1. MSM - Modernização dos serviços municipais 

2. Eficiência - Rigor na gestão dos recursos municipais 

3. Consigo - Aproximação aos cidadãos 

Projectos ae Anos Anteriores 

1. Projectos de anos anteriores a 2009 

3.2. Estrutura de Investimentos e Actividades Incluídas nos Objectivos e Programas 

Políticas Sociais de Proximidade 

1. SOLIDARIEDADE - Medidas de Apoio Social 

 2009/5031 GABINETE DE INSERÇÃO PROFISSIONAL 

 2010/1101 HABITAÇÃO SOCIAL 

 2010/1102 REGUENGOS SOLIDÁRIO - cartão social do munícipe 

 2010/1103  REDE SOCIAL 

 2010/1104  CPCJ - comissão de protecção de crianças e jovens 

 2010/1105  ESPAÇO CRIANÇA 

 2010/1106  ENCLAVE 

 2010/1107  SÉNIOR 

 2010/1108  LOJA SOCIAL 

 2010/1109  SERVIÇOS DE PSICOLOGIA 

 2010/1110  INCLUSÃO PMR 

Qualidade de Vida e Ambiente 

1. Educar e Formar – Acções dirigidas às crianças e jovens 

 2009/1 CENTRO ESCOLAR DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

 2010/2101 APRETECHAMENTO TECNÓLOGICO DE ESCOLAS COM PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO 

 2010/2102 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE ESCOLAR DO CONCELHO 

 2010/2103 CARTA EDUCATIVA – actualização 

 2010/2104 ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

 2010/2105 ACTIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 

 2010/2106 COTL - PROGRAMAS DE FÉRIAS ESCOLARES 



 
 

 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 
Câmara Municipal 

 

ACTA N.º 5     —      16 de Dezembro de 2009   Página 79 de 166 

 

 2010/2107 COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA 

 2010/2108 BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 

 2010/2109 JUVENTUDE ACTIVA 

 2010/2110 DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

 2010/2111 RECEPÇÃO ANUAL DE PROFESSORES 

 2010/2112 LUDOTECAS DO CONCELHO 

 2010/2113 UNIVERSIDADE ABERTA – CLA 

 2010/2114 LER - CRESCER E APRENDER 

2. Mais Saúde – Promoção da Saúde 

 2010/2201 FISIOTERAPIA NO CENTRO DE SAÚDE 

 2010/2202 EXTENSÕES DE SAÚDE DO CONCELHO 

 2010/2203 COMISSÃO CONCELHIA DE UTENTES DE SAÚDE - apoio à instalação 

 2010/2204 SUB - SERVIÇO DE URGÊNCIA BÁSICA NA CIDADE 

 2010/2205 USF - UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR 

 2010/2206 ACÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 2010/2207 PREVENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA E ANIMAL 

3. CidadeAmbiente – Requalificação urbana e ambiental 

 2010/2301 CEMITÉRIOS 

 2010/2302 SANEAMENTO 

 2010/2303 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 2010/2304 GESTÃO TERRITORIAL 

 2010/2305 PARQUE DE CAMPISMO 

 2010/2306 REQUALIFICAÇÃO URBANA E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL 

 2010/2307 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 

 2010/2308 RSU E LIMPEZA URBANA 

 2010/2309 EDUCAÇÃO E SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL 

 2010/2310 TRÂNSITO - CIRCULAÇÃO E ESTACIONAMENTO 

 2010/2311 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS 

4. ANossaCultura – Desenvolvimento da identidade cultural 

 2010/2401 ESPAÇOS INTERNET 
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 2010/2402 BIBLIOTECA MUNICIPAL DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

 2010/2403 MUSEALIZAÇÃO DO ESPÓLIO DAS ARTES E OFÍCIOS TRADICIONAIS 

 2010/2404 EVENTOS CULTURAIS 

 2010/2405 INICIATIVAS E ACTIVIDADES CULTURAIS 

 2010/2406 VIVERE PATRIMÓNIUM 

 2010/2407 TERRAS DE SOL 

 2010/2408 CARTA ARQUEOLÓGICA DO CONCELHO 

5. EspíritoDesportivo – Incentivo das práticas desportivas 

 2010/2501 INICIATIVAS E ACTIVIDADES DESPORTIVAS 

 2010/2502 INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS DO CONCELHO 

 2010/2503 INFRAESTRUTURAS DE RECREIO E LAZER 

Desenvolvimento Económico Sustentável 

1. Dinamizar – Dinamização da actividade económica 

 2010/3101 TERRAS DE SOL 

 2010/3102 CENTRO INTERPRETATIVO DA OLARIA DE S. PEDRO DO CORVAL 

 2010/3103 PLANO DE PORMENOR DA EXPANSÃO DO PERÍMETRO INDUSTRIAL 

 2010/3104 EXPANSÃO DO PERÍMETRO INDUSTRIAL 

 2010/3105 PEGLA - ATMTGLA (INTERREG) 

 2010/3106 EVENTOS E INICIATIVAS: EXPONÁUTICA, FIOBAR, EXPOREG, OUTROS. 

 2010/3107 FAME - FUNDO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

 2010/3108 PERM - PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO 

 2010/3109 EXPANSÃO DA REDE DE FIBRA ÓPTICA 

2. Turismo – Exploração do potencial turístico 

 2010/3201 ACÇÕES DE PROMOÇÃO TURÍSTICA: BTL, FIA, OUTRAS. 

 2010/3202 PERCURSOS HISTÓRICO-PATRIMONIAIS 

 2010/3203 EQUIPAMENTOS MULTIMÉDIA PARA O TURISMO 

3. Acessibilidades – Consolidação das vias de comunicação 

 2009/3 PLANO MUNICIPAL DE MODERNIZAÇÃO RODOVIÁRIA 

 2010/3301 CAMINHOS RURAIS E AGRÍCOLAS 

 2010/3302 PISTA DE AVIAÇÃO DE CAMPINHO 



 
 

 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 
Câmara Municipal 

 

ACTA N.º 5     —      16 de Dezembro de 2009   Página 81 de 166 

 

Cooperação com as Freguesias e com a Sociedade 

1. Cofreg – Cooperação com as freguesias 

  2010/4101 COOPERAÇÃO COM AS FREGUESIAS DO CONCELHO 

2. Procivil – Segurança, protecção e cooperação com a sociedade civil 

 2009/23 DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

 2010/4201 PROTECÇÃO CIVIL 

 2010/4202 APOIO AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 

 2010/4203 COOPERAÇÃO COM A SOCIEDADE CIVIL 

Modernização Municipal 

1. MSM - Modernização dos serviços municipais 

 2010/5101 MODERNIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO MUNICIPAL 

 2010/5102 REQUALIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS E INFRAESTRUTURAS MUNICIPAIS 

 2010/5103 SAMA - SISTEMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 

 2010/5104 CENTRO LOGÍSTICO MUNICIPAL 

 2010/5105 SIMPLEX AUTÁRQUICO 

2. Eficiência - Rigor na gestão dos recursos municipais 

 2010/5201 CUSTOS COM PESSOAL 

 2010/5202 GESTÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS E VIATURAS 

 2010/5203 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

 2010/5204 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

 2010/5205 OPERAÇÕES FINANCEIRAS 

3. Consigo - Aproximação aos cidadãos 

 2010/5301 E-MUNÍCIPE 

 2010/5302 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

 2010/5303 PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS MUNÍCIPES 

 2010/5304 PROMOÇÃO INSTITUCIONAL 

 2010/5305 COMUNICAÇÃO E MARKETING 

Projectos de anos Anteriores 

1. Projectos de anos anteriores a 2009 

 2001/3 beneficiações e arranjos no jardim público de reguengos de monsaraz 
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 2002/5 leasing 

 2002/11 recuperação de imóveis em monsaraz - casa da inquisição 

 2003/18 e.m. 514 - beneficiação entre reguengos de monsaraz - s. pedro do corval – telheiro 

 2003/23 remodelação das infraestruturas básicas de campinho 

 2003/46 semi-circular sul de reg monsaraz-iluminação 

 2004/14 reforços da rede de esgotos pluviais e domésticos de reguengos de Monsaraz 

 2005/2 évora distrito digital 

 2005/11 recuperação da igreja de s. bento em Monsaraz 

 2005/15 arranjos urbanísticos no telheiro 

 2005/23 ladeiras - recup. de caminhos pedonais na zona envolvente de Monsaraz 

 2006/35 Instalação de TV por cabo em Reguengos de Monsaraz 

 2007/5003 amde - proj. "rede comunitária do distrito de évora" 

3.3. Análise Económica das GOP 

As linhas estratégicas de actuação do Município de Reguengos de Monsaraz para o quadriénio 2010/2013, focam-se 

essencialmente nos seguintes eixos fundamentais de actuação: 

• Medidas Sociais de proximidade e inclusivas;  

• Qualidade de Vida, Ambiente e maximização da utilização de energias sustentáveis;  

• Inovação, Competitividade e Desenvolvimento Económico Sustentável;  

• Cooperação com as Freguesias e Sociedade Civil;  

• Modernização Administrativa e Rigor na Gestão dos Recursos Municipais.  

A proposta das Grandes Opções do Plano para 2010-2013 que apresentamos a seguir para análise e aprovação dos 

competentes Órgãos Autárquicos permite-nos analisar economicamente a programação dos grandes investimentos que o 

Município se propõe realizar ao longo dos próximos 4 anos de acordo com a classificação funcional definida no Decreto-Lei n.º 

54/99 de 22 de Fevereiro, que estrutura o documento em objectivos e programas. 

 

Quadro I – GOP – Objectivos e Programas 

           Euros 

2010 Anos Futuros 

Objectivos e Programas Realizado  

Total  Financ. 
Definido 

Financ. 
Não 
Definido 

2011 2012 2013 Outros Total  

Total Geral 

Objectivo 1 - Politicas Sociais de Proximidade 4.581 1.754.480 1.750.200 4.280 1.704.400 115.400 110.400 0 1.930.200 3.689.261 
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  1 - Solidariedade - Medidas de Apoio Social 4.581 1.754.480 1.750.200 4.280 1.704.400 115.400 110.400   1.930.200 3.689.261 

Objectivo 2 - Qualidade de Vida e Ambiente 505.387 6.371.410 5.239.910 1.131.500 5.920.410 7.415.071 6.575.736 0 19.911.217 26.788.014 

  1 - Educar e Formar - Acções dirigidas às crianças e jovens 235.930 1.596.310 1.393.610 202.700 621.410 533.400 533.400   1.688.210 3.520.450 

  2 - Mais Saúde - Promoção da saúde   59.400 59.400   44.000 39.100 39.200   122.300 181.700 

  3 - CidadeAmbiente - Requalificação urbana e ambiental   2.973.100 2.887.300 85.800 3.126.400 3.071.356 2.968.821   9.166.577 12.139.677 

  4 - ANossaCultura   747.600 704.800 42.800 1.190.600 1.043.100 351.200   2.584.900 3.332.500 

  5 - EspiritoDesportivo 269.457 995.000 194.800 800.200 938.000 2.728.115 2.683.115   6.349.230 7.613.687 

Objectivo 3 - Desenvolvimento Económico Sustentável 1.802 3.798.490 2.294.430 1.504.060 3.273.605 5.644.564 4.906.299 0 13.824.468 17.624.760 

  1 - Dinamizar - Dinamização da actividade económica   1.630.210 828.710 801.500 1.444.460 4.151.969 4.130.149   9.726.578 11.356.788 

  2 - Turismo - Exploração do potencial turístico   105.000 86.450 18.550 100.000 52.000 52.000   204.000 309.000 

  3 - Acessibilidades - Consolidação das vias de comunicação 1.802 2.063.280 1.379.270 684.010 1.729.145 1.440.595 724.150   3.893.890 5.958.972 

Objectivo 4 - Cooperação com as Freguesias e com a Sociedade Civil 174.575 921.800 911.000 10.800 746.200 780.200 780.200 0 2.306.600 3.402.975 

  1 - Cofreg - Cooperação com as freguesias   333.200 333.200   333.200 333.200 333.200   999.600 1.332.800 

  2 - Procivil - Segurança, protecção e cooperação com a sociedade 174.575 588.600 577.800 10.800 413.000 447.000 447.000   1.307.000 2.070.175 

Objectivo 5 - Modernização Municipal 0 8.625.750 8.599.500 26.250 8.130.312 8.093.075 8.136.690 0 24.360.077 32.985.827 

  1 - MSM - Modernização dos serviços municipais   638.000 627.500 10.500 436.000 440.000 443.000   1.319.000 1.957.000 

  2 - Eficiência - Rigor na gestão dos recursos municipais   7.908.750 7.908.750   7.625.312 7.599.075 7.639.690   22.864.077 30.772.827 

  3 - Consigo - Aproximação aos cidadãos   79.000 63.250 15.750 69.000 54.000 54.000   177.000 256.000 

Objectivo 6 - Projectos de Anos Anteriores 5.123.159 1.275.640 1.021.960 253.680 329.350 0 0 0 329.350 6.728.149 

  1 - Projectos de anos anteriores a 2009 5.123.159 1.275.640 1.021.960 253.680 329.350       329.350 6.728.149 

TOTAIS 5.809.504 22.747.570 19.817.000 2.930.570 20.104.277 22.048.310 20.509.325 0 62.661.912 91.218.986 

 

Nas Grandes Opções do Plano para 2010-2013 o total do investimento é de 91,2 milhões de euros, dos quais 6% já se 

encontra realizado. No entanto, salientamos que, à medida que os projectos de investimento vão sendo concluídos, física e 

financeiramente, são retirados deste documento. 

Neste novo quadriénio, o Município de Reguengos de Monsaraz apresenta uma nova série de projectos e acções no 

âmbito do QREN 2007-2013 (Quadro de Referência Estratégico Nacional), aproveitando e rentabilizando uma série de 

infraestruturas que o Concelho dispõe. 

Além do Quadro de Referência Estratégico Nacional que referimos anteriormente, o nosso Município, beneficia ainda de 

uma série de projectos e acções no âmbito da contratualização INALENTEJO 2007-2013, cujo financiamento FEDER, é 

distribuídos pelos diversos Eixos que compõem o Programa Operacional Regional, correspondendo em termos médios a uma 

taxa de co-financiamento na ordem dos 60%. Como se pode analisar no quadro seguinte: 

Quadro II – Projectos prioritários 

Projectos Aprovados Investimento 
Total* 

Requalificação do Mercado Municipal - Terras de Sol € 274.000,00 

Rede Cultural - Casa da Roda, Centro de Informação Multimédia de Monsaraz, Torre do relógio, Posto de turismo de 
Monsaraz € 87.300,00 

Rede de Qualificação e Empreendedorismo € 5.820,00 



 
 

 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 
Câmara Municipal 

 

ACTA N.º 5     —      16 de Dezembro de 2009   Página 84 de 166 

 

Festival Terras de Sol € 5.900,00 

Percurso Urbano Rural € 29.100,00 

Promoção e Marketing € 22.800,00 

Governação € 29.090,00 

C6 - C.M. 1124 - 2 - Beneficiação entre a E.N. 255 e Carrapatelo © 1ª fase € 988.900,00 

C7 - C.M. 1124 - Beneficiação e alargamento entre S. Pedro do Corval e   Stº António do Baldio © € 354.290,00 

 C1 - Ligação Reguengos / Perolivas © € 224.990,00 

Beneficiações e arranjos no Jardim Público de Reguengos de Monsaraz € 756.810,00 

Construção do Jardim de Infância de Reg. Monsaraz - II Fase © € 390.000,00 

EB1 de Reguengos de Monsaraz € 568.170,00 

SAMA € 146.000,00 

IHRU - PROHABITA - Projecto de Habitação Social € 1.567.700,00 

PEGLA - ATMTGLA (INTERREG) € 197.900,00 

Total € 5.625.970,00 

  
* Valor previsional para 2010  
© Contratualização  

Da análise das Grandes Opções do Plano verificamos que existe por parte deste executivo municipal uma grande aposta 

na modernização municipal, sobretudo na eficiência e rigor na gestão dos recursos municipais no sentido de melhorar o 

atendimento, e ao mesmo tempo aproximar os munícipes aos serviços da autarquia. 

A qualidade de vida da população é, cada vez mais, uma tarefa universal. O equilíbrio ecológico e a defesa da 

biodiversidade são uma função e uma obrigação de todos os cidadãos e de todas as instituições, assim sendo, este executivo 

aposta na qualidade de vida e ambiente. 

Em resumo, apresentamos o investimento das Grandes Opções do Plano, tendo em atenção todos os objectivos funcionais: 

 

 

Quadro III – GOP – Objectivos Funcionais 

 

 

2010 Anos Futuros 

Objectivos e Programas Realizado  

Total  Financ. 
Definido 

Financ. 
Não 
Definido 

2011 2012 2013 Outros Total  

Total Geral 

Objectivo 1 - Politicas Sociais de Proximidade 5   1.754   1.750   4   1.704   115   110     1.930   1.939   

Objectivo 2 - Qualidade de Vida e Ambiente 505   6.371   5.240   1.132   5.920   7.415   6.576     19.911   21.548   
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9%

26%

12%5%

43%

5%

Objectivo 1 - Politicas Sociais de Proximidade

Objectivo 2 - Qualidade de Vida e Ambiente

Objectivo 3 - Desenvolvimento Económico
Sustentável
Objectivo 4 - Cooperação com as Freguesias e
com a Sociedade Civil
Objectivo 5 - Modernização Municipal

Objectivo 6 - Projectos de Anos Anteriores

Objectivo 3 - Desenvolvimento Económico Sustentável 2   3.798   2.294   1.504   3.274   5.645   4.906     13.824   15.330   

Objectivo 4 - Cooperação com as Freguesias e com a Sociedade Civil 175   922   911   11   746   780   780     2.307   2.492   

Objectivo 5 - Modernização Municipal 0   8.626   8.600   26   8.130   8.093   8.137     24.360   24.386   

Objectivo 6 - Projectos de Anos Anteriores 5.123   1.276   1.022   254   329   0   0     329   5.706   

TOTAIS 5.810   22.748   19.817   2.931   20.104   22.048   20.509   0   62.662   71.402   

 

 

De seguida iremos analisar o valor do investimento, considerando os pesos relativos de cada objectivo. 

Quadro IV – GOP – Pesos Relativos de cada Objectivo Funcional 

           % 

2010 Anos Futuros 

Objectivos e Programas Realizado  

Total Financ. 
Definido 

Financ. 
Não 

Definido 
2011 2012 2013 Outros Total 

Total Geral 

Objectivo 1 - Politicas Sociais de Proximidade 0% 8% 9% 0% 8% 1% 1%   3% 3% 

Objectivo 2 - Qualidade de Vida e Ambiente 9% 28% 26% 39% 29% 34% 32%   32% 30% 

Objectivo 3 - Desenvolvimento Económico Sustentável 0% 17% 12% 51% 16% 26% 24%   22% 21% 

Objectivo 4 - Cooperação com as Freguesias e com a Sociedade Civil 3% 4% 5% 0% 4% 4% 4%   4% 3% 

Objectivo 5 - Modernização Municipal 0% 38% 43% 1% 40% 37% 40%   39% 34% 

Objectivo 6 - Projectos de Anos Anteriores 88% 6% 5% 9% 2% 0% 0%   1% 8% 

TOTAIS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   100% 100% 

 

Ao procedermos à análise do valor realizado verificamos que o objectivo 5 – Modernização Municipal é aquele que 

apresenta um maior investimento (43%), onde se enquadram alguns projectos, tais como, o Centro Logístico Municipal e o 

Balcão Único de atendimento aos munícipes.  

Outro grande objectivo é qualidade de vida e ambiente (26%), onde se enquadram alguns projectos, tal como a 

requalificação urbana e ambiental. 

Gráfico I – GOP por Objectivos 
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Por último apresentamos o gráfico onde se demonstra a distribuição do investimento para 2010, repartido por programa: 

Gráfico II – GOP por Programas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Análise do Orçamento 2010 

4.1. Estrutura da Receita 

A receita prevista no Orçamento para 2010 encontra-se subdividida pelos seguintes capítulos de classificação 

económica: 

01 Impostos directos 

02 Impostos indirectos 

04 Taxas, multas e outras penalidades 

05 Rendimentos de propriedade 

06 Transferências correntes 

07 Venda de bens e serviços correntes 
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08 Outras receitas correntes 

09 Venda de bens de investimento 

10 Transferências de capital 

11 Activos financeiros 

12 Passivos financeiros 

13 Outras receitas de capital 

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 

Assim temos para 2010 as seguintes previsões orçamentais: 

Quadro VII – Previsão da Receita 

RECEITA 

Classificação Económica Total 

01 Impostos directos 1.990.000 
02 Impostos indirectos 55.000 
04 Taxas, multas e outras penalidades 662.000 
05 Rendimentos de propriedade 207.000 
06 Transferências correntes 5.582.330 
07 Venda de bens e serviços correntes 2.234.000 
08 Outras receitas correntes 66.000 
Receitas Correntes 10.796.330 
09 Venda de bens de investimento 1.720.000 
10 Transferências de capital 5.282.610 
11 Activos financeiros 1.000 
12 Passivos financeiros 2.014.060 
13 Outras receitas de capital 1.000 
15 Reposições não abatidas nos pagamentos 2.000 
Receitas de Capital 9.020.670 
TOTAIS 19.817.000 

 

Estas previsões têm em consideração os critérios e regras orçamentais definidas no POCAL. 

Está incorporada na presente proposta a contracção de um empréstimo de curto prazo (675.000,00 euros) durante o exercício 

económico de 2010, atento o novo quadro legal da Lei das Finanças Locais. 

Numa análise em termos relativos apresentamos o seguinte quadro: 

 

Quadro VIII – Previsão da Receita em Termos Relativos 

RECEITA 

Classificação Económica Total 

01 Impostos directos 10% 
02 Impostos indirectos 0% 
04 Taxas, multas e outras penalidades 3% 
05 Rendimentos de propriedade 1% 
06 Transferências correntes 28% 
07 Venda de bens e serviços correntes 11% 
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08 Outras receitas correntes 0% 
Receitas Correntes 54% 
09 Venda de bens de investimento 9% 
10 Transferências de capital 27% 
11 Activos financeiros 0% 
12 Passivos financeiros 10% 
13 Outras receitas de capital 0% 
15 Reposições não abatidas nos pagamentos 0% 
Receitas de Capital 46% 
TOTAIS 100% 

 

As receitas correntes representam 54% do total e as receitas de capital 46% do total, sendo que se verifica que as 

transferências correntes e de capital são a principal fonte de financiamento do município, com 28% e 27%, seguidamente surgem 

venda de bens e serviços e os impostos directos na ordem dos 10%. 

 

4.2. Estrutura da Despesa 

O Orçamento de 2010 apresenta-se, na parte da despesa, estruturado de acordo com a classificação orgânica interna e 

de acordo com a classificação económica definida nos termos do Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro. 

Para o Orçamento de 2010 o Município de Reguengos de Monsaraz adoptou as seguintes classificação orgânicas: 

01.01 – Assembleia Municipal 

01.02 – Câmara Municipal 

01.03 – Operações Financeiras 

 

Relativamente à classificação económica devemos ter em consideração os seguintes agrupamentos da despesa: 

01 - Despesas com o pessoal 

02 - Aquisição de bens e serviços 

03 - Juros e outros encargos 

04 - Transferências correntes 

05 - Subsídios 

06 - Outras despesas correntes 

07 - Aquisição de bens de capital 

08 - Transferências de capital 

09 - Activos financeiros  

10 - Passivos financeiros 

 

Assim, temos no orçamento da despesa a seguinte estrutura de valores: 
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Quadro IX – Previsão Despesa 

     Euros 
DESPESA 

Classificação Económica 0101 0102 0103 Total 

01 Despesas com o pessoal 12.000 4.393.600   4.405.600 
02 Aquisição de bens e serviços   4.319.900   4.319.900 
03 Juros e outros encargos     205.700 205.700 
04 Transferências correntes   643.700   643.700 
05 Subsídios   100.000   100.000 
06 Outras despesas correntes  440.760   440.760 
Despesas Correntes 12.000 9.897.960 205.700 10.115.660 
07 Aquisição de bens de capital   7.579.240   7.579.240 
08 Transferências de capital   126.600   126.600 
09 Activos financeiros    10.000   10.000 
10 Passivos financeiros     1.985.500 1.985.500 
Despesas de Capital 0 7.715.840 1.985.500 9.701.340 
TOTAIS 12.000 17.613.800 2.191.200 19.817.000 

 

Que em termos relativos se pode representar no seguinte quadro: 

Quadro X – Previsão da Despesa em Termos Relativos 

     % 
DESPESA 

Classificação Económica 0101 0102 0103 Total 

01 Despesas com o pessoal 100% 25%   22% 
02 Aquisição de bens e serviços   25%   22% 
03 Juros e outros encargos     9% 1% 
04 Transferências correntes   4%   3% 
05 Subsídios   1%   1% 
06 Outras despesas correntes   3%   2% 
Despesas Correntes 100% 56% 9% 51% 
07 Aquisição de bens de capital   43%   38% 
08 Transferências de capital   1%   1% 
09 Activos financeiros    0%   0% 
10 Passivos financeiros     91% 10% 
Despesas de Capital 0% 44% 91% 49% 
TOTAIS 100% 100% 100% 100% 

 

Podemos analisar estas previsões orçamentais da seguinte forma: 

As despesas com investimento (capítulo 07 da classificação económica) são as que representam a maior parcela da 

despesa; de referir que, no ano de 2010, vão ter inicio vários projectos de grande relevo para o Concelho de Reguengos de 

Monsaraz, dos quais destacamos: 

• - IHRU – PROHABITA – Projecto de Habitação Social; 

• - Plano Municipal de Modernização Rodoviária; 

• - Centro Escolar de Reguengos de Monsaraz; 

• - Rede Terras de Sol; 
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• - Beneficiação e Arranjos no Jardim Público de Reguengos de Monsaraz. 

Sintetizando a despesa por classificação económica, temos: 

Quadro XI – Síntese da Classificação Económica da Despesa 

  Euros 
DESPESA 

Classificação Económica Total 

01 Despesas com o pessoal 4.405.600 
02 Aquisição de bens e serviços 4.319.900 
03 Juros e outros encargos 205.700 
04 Transferências correntes 643.700 
05 Subsídios 100.000 
06 Outras despesas correntes 440.760 
Despesas Correntes 10.115.660 
07 Aquisição de bens de capital 7.579.240 
08 Transferências de capital 126.600 
09 Activos financeiros  10.000 
10 Passivos financeiros 1.985.500 
Despesas de Capital 9.701.340 
TOTAIS 19.817.000 

 

E em termos percentuais: 

Quadro XII – Síntese da Classificação Económica da Despesa em % 

  % 
DESPESA 

Classificação Económica Total 

01 Despesas com o pessoal 22% 
02 Aquisição de bens e serviços 22% 
03 Juros e outros encargos 1% 
04 Transferências correntes 3% 
05 Subsídios 1% 
06 Outras despesas correntes 2% 
Despesas Correntes 51% 
07 Aquisição de bens de capital 38% 
08 Transferências de capital 1% 
09 Activos financeiros  0% 
10 Passivos financeiros 10% 
Despesas de Capital 49% 
TOTAIS 100% 

 

4.3. Análise Económica do Orçamento 

A proposta de Orçamento para 2010 prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas e as receitas correntes são 

superiores às despesas correntes, cumprindo assim o equilíbrio corrente (condição obrigatória no Decreto-Lei n.º54-A/99 de 22 

de Fevereiro). 

 

Quadro XIII – Análise Comparativa entre a Receita e a Despesa 
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  Euros    Euros 
       
RECEITA  DESPESA 

 Classificação Económica Total  Classificação Económica Total 

01 Impostos directos 1.990.000  01 Despesas com o pessoal 4.405.600 
02 Impostos indirectos 55.000  02 Aquisição de bens e serviços 4.319.900 
04 Taxas, multas e outras penalidades 662.000  03 Juros e outros encargos 205.700 
05 Rendimentos de propriedade 207.000  04 Transferências correntes 643.700 
06 Tranferências correntes 5.582.330  05 Subsídios 100.000 
07 Venda de bens e serviços correntes 2.234.000  06 Outras despesas correntes 440.760 
08 Outras receitas correntes 66.000       
Receitas Correntes 10.796.330  Despesas Correntes 10.115.660 
09 Venda de bens de investimento 1.720.000  07 Aquisição de bens de capital 7.579.240 
10 Transferências de capital 5.282.610  08 Transferências de capital 126.600 
11 Activos financeiros 1.000  09 Activos financeiros  10.000 
12 Passivos financeiros 2.014.060  10 Passivos financeiros 1.985.500 
13 Outras receitas de capital 1.000        
15 Reposições não abatidas nos pagamentos 2.000        
Receitas de Capital 9.020.670  Despesas de Capital 9.701.340 
TOTAIS 19.817.000  TOTAIS 19.817.000 

 

Neste quadro podemos verificar o cumprimento da regra do equilíbrio orçamental corrente, ou seja, as receitas correntes têm que 

ser pelo menos iguais que as despesas correntes; assim sendo, temos uma diferença entre o total das receitas correntes e o total 

das despesas correntes de 680.670 euros. 

 

Quadro XIV – Análise Comparativa entre 2009 e 2010 

RECEITA  DESPESA 
Descrição 2009 2010 Var. %  Descrição 2009 2010 Var. % 
Receitas Correntes 9.811.211 10.796.330 10,0%  Despesas Correntes 9.361.492 10.115.660 8,1% 
Receitas de Capital 8.688.789 9.020.670 3,8%  Despesas de Capital 9.138.508 9.701.340 6,2% 
TOTAIS 18.500.000 19.817.000 7,1%  TOTAIS 18.500.000 19.817.000 7,1% 

 

Na análise comparativa entre os anos 2009 e 2010 verifica-se que há uma previsão de crescimento na ordem dos 7,1%, 

sendo que é ao nível da receita corrente e despesa corrente onde se regista a maior variação. 

Com a inclusão nas Grandes Opções do Plano de novas iniciativas as despesas correntes registam, relativamente ao 

ano de 2009 um acréscimo na ordem dos 8,1%. A destacar: 

• Elaboração do Centro Logístico Municipal; 

• PEGLA – ATMTGLA (INTERREG); 

• Terras de Sol (Governação, Percurso urbano rural e Promoção e Marketing). 

O ano de 2010 apresenta-se como um ano de grandes desafios, em que o Município, com uma previsão financeira de 

19.817 milhões de euros, se propõe a grandes investimentos em todos os níveis. Salientamos, ao nível da Educação, a 

construção do Jardim-de-infância de Reguengos de Monsaraz e a Ampliação e Beneficiação da EB1 de Reguengos de Monsaraz 

como projectos de grande relevo em que implicam um investimento de € 922.700. 

A nível económico o Plano de Modernização Rodoviária com um investimento total para o ano de 2010 de 1.933 milhões 
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de euros e que tem como principal objectivo melhorar as ligações existentes pretendendo assumir um carácter turístico. 

No âmbito do projecto Terras de Sol o nosso Município integra o Pacto de Competitividade e Inovação Urbanas em que 

este apresenta como principais objectivos agregar actividades de cinco concelhos do distrito de Évora de forma a poderem 

candidatar-se aos fundos do eixo 2 – Desenvolvimento Urbano do Programa Operacional Regional do Alentejo, no que respeita 

ao Regulamento Específico da Política de Cidades. Este projecto é composto por um conjunto de cinco Concelhos, 

nomeadamente, Alandroal, Mourão, Portel, Redondo e Reguengos de Monsaraz, sendo o nosso Município o líder em termos de 

gestão. Esta rede de cooperação entre aglomerados urbanos destina-se à promoção da competitividade socio-económica e da 

inovação territorial, tomando como ponto de partida quatro eixos de intervenção: População e recursos humanos, competitividade 

económica e turismo, ambiente e qualidade de vida e modelo territorial. 

A este propósito, usou da palavra o Senhor Vereador, Rui Paulo Ramalho Amendoeira, congratulando-se pela 
disponibilidade manifestada pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal na entrega atempada dos documentos 
previsionais em apreço, bem como a forma pormenorizada como os explicitou; salientou ainda, que nunca os autarcas 
da CDU, na oposição, tiveram este tratamento de deferência; mais disse, que a forma como o orçamento está 
apresentado permite uma leitura muito mais rápida e eficaz, e que o mesmo realça coerência e reflecte as propostas 
apresentadas pelo Partido Socialista, passando-se da fase das promessas à fase das acções. ----------------------------------  

Também, interveio o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro, frisando que está orgulhoso 
do trabalho realizado na feitura deste orçamento municipal para 2010 e opções do plano para o quadriénio 2010-2013, 
tendo todos os serviços participado activamente na sua elaboração. ---------------------------------------------------------------------  

De seguida, interveio a Senhora Vereadora Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes Margalha realçando a coerência 
da proposta apresentada, na medida em que articula a gestão por objectivos, com a estrutura orgânica desta Câmara 
Municipal. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ainda, interveio o Senhor Vereador, Carlos Manuel Costa Pereira sublinhando que estes documentos reflectem a 
sensibilidade que este Executivo Municipal tem para com os problemas sociais e de saúde, sendo gratificante que tal 
suceda; pelo que, disse, é uma honra em estar integrado nesta estrutura autárquica. -----------------------------------------------  

Por fim, voltou a usar da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, agradecendo 
a todos os membros do Executivo Municipal as palavras elogiosas para com a feitura do Orçamento Municipal, no 
realce da oposição política; de facto, disse, é assim que a política se eleva, devendo sempre respeitar-se a oposição. 
Ademais, agradeceu, também, o empenho demonstrado pelos funcionários e na assumpção de uma nova lógica na 
apresentação destes documentos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto o Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os 
votos favoráveis do Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, do Senhor Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro, da Senhora Vereadora, Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes 
Margalha e do Senhor Vereador, Carlos Manuel Costa Pereira e o voto de abstenção do Senhor Vereador, Rui Paulo 
Ramalho Amendoeira:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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a) Aprovar o Orçamento para o ano de 2010;----------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Aprovar as Opções do Plano para o quadriénio 2010-2013; -----------------------------------------------------------------------------  

c) Remeter à Assembleia Municipal, sob forma de proposta, os aludidos documentos previsionais, para efeitos de 
apreciação e aprovação, nos termos do preceituado na alínea b), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro. ----------------------------------------------------------------------------  

Contracção de Empréstimo a Curto Prazo no Exercício Económico de 2010 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Proposta n.º 29/GP/2009, por si 
firmada em 14 de Dezembro, p.p., atinente à contracção de empréstimo a curto prazo no exercício económico de 2010, 
no montante pecuniário de € 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil euros), para suprir eventuais dificuldades de 
tesouraria; proposta ora transcrita: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“GABINETE  DA  PRESIDÊNCIA 

PROPOSTA N.º 29/GP/2009 

CONTRACÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO NO EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2010 

Em harmonia ao preceituado no n.º 3, do artigo 38.º, da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, 

os municípios podem contrair empréstimos a curto prazo apenas para ocorrer a dificuldades de tesouraria e desde que 

amortizados no prazo máximo de um ano após a sua contracção. 

Dispõe ainda o n.º 7 do citado artigo que a aprovação de empréstimos a curto prazo pode ser deliberada pela assembleia 

municipal, na sua sessão anual de aprovação do orçamento, para todos os empréstimos que o município venha a contrair 

durante o período de vigência do orçamento. 

Assim e na sequência da apresentação da Proposta N.º 29/GP/2009, de 14 de Dezembro, para aprovação das Opções do Plano 

para o quadriénio 2010-2013 e a Proposta de Orçamento para o exercício económico-financeiro de 2010; 

considerando que o Município de Reguengos de Monsaraz tem um empréstimo de curto prazo contraído cujo prazo de 

amortização termina em Maio de 2010; 

considerando as pontuais e eventuais dificuldades de gestão da tesouraria desta Autarquia Local e considerando que após 

aquela data pode, eventualmente, justificar-se o recurso a um novo empréstimo de curto prazo; 

considerando que o montante dos empréstimos de curto prazo para ocorrer a dificuldades de tesouraria, não pode exceder, em 

qualquer momento do ano, 10% da soma do montante das receitas provenientes dos impostos municipais, das participações do 

município no FEF e da participação no IRS referida na alínea c), do n.º 1, do artigo 19.º, da derrama e da participação nos 

resultados das entidades do sector empresarial local, relativas ao ano anterior, tal como estipula o n.º 1, do Artigo 39.º, da Lei das 

Finanças Locais, aprovado pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro; 

considerando que o ano anterior ao da contracção do empréstimo de curto prazo é 2009 e que à data não é possível dispor dos 

valores finais contabilizados das receitas provenientes dos impostos directos necessários para o cálculo do limite de 10% acima 

indicado, são tidos como referência os dados de 2008, no conhecimento que estes comparativamente ao ano e 2009 são 

ligeiramente inferiores e não colocam em causa o cumprimento da regra definida na actual Lei da Finanças Locais; 
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considerando que o Município de Reguengos de Monsaraz, durante o ano de 2008, arrecadou: 

a) a título de impostos municipais, a quantia de € 1.389.457,51; 

b) a título de participações do município do FEF, a quantia de € 5.361.317,00, e; 

c) a título de derrama, a quantia de € 87.110,32. 

perfazendo um total de € 6.837.884,83, correspondendo, assim, a 10% deste valor total, a quantia de € 683.788,48 (seiscentos e 

oitenta e três mil setecentos e oitenta e oito euros e quarenta e oito cêntimos); 

Somos a propor ao Executivo Municipal: 

a) aprovar um pedido de autorização à Assembleia Municipal de Reguengos de Monsaraz, na sua sessão anual de aprovação 

do orçamento, para a contracção de um empréstimo de curto prazo, no decurso do exercício económico de 2010, no montante de 

€ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil euros), para suprir eventuais dificuldades de tesouraria, e desde que se 

verifique a total amortização do empréstimo ainda em vigor; 

b) determinar que sejam convidadas as seguintes Instituições Financeiras com sede em Reguengos de Monsaraz: Caixa de 

Crédito Agrícola do Alto Guadiana, Caixa Geral de Depósitos, Banco Espírito Santo, Millennium BCP, e Banco Português de 

Investimentos, bem como o Banco Santander Totta, S.A., com loja na Cidade de Reguengos de Monsaraz, a fim de 

apresentarem, querendo, as respectivas condições e estipulações contratuais; 

c) determinar à Secção de Contabilidade e Património, da Divisão Administrativa e Financeira da Câmara Municipal a adopção 

dos necessários procedimentos administrativos indispensáveis à execução cabal da deliberação camarária que vier a recair 

sobre a presente proposta.” 

Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto o Executivo Municipal deliberou, por maioria, com os 
votos favoráveis do Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, do Senhor Vice-Presidente 
da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro, da Senhora Vereadora, Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes 
Margalha e do Senhor Vereador, Carlos Manuel Costa Pereira e o voto de abstenção do Senhor Vereador, Rui Paulo 
Ramalho Amendoeira:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 29/GP/2009; -------------------------------------------------------------------------------------  

b) Aprovar um pedido de autorização à Assembleia Municipal para a contracção de empréstimo a curto prazo, no 
decurso do exercício económico de 2010, no montante de € 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil euros), para 
suprir eventuais dificuldades de tesouraria; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Determinar que sejam convidadas a apresentar propostas as seguintes instituições financeiras sedeadas em 
Reguengos de Monsaraz: Caixa de Crédito Agrícola do Alto Guadiana, Caixa Geral de Depósitos, Banco Espírito Santo, 
Millennium bcp, Banco Português de Investimentos e Banco Santander Totta; --------------------------------------------------------  

d) Determinar à Secção de Contabilidade e Património a adopção dos necessários procedimentos administrativos 
indispensáveis à execução da presente deliberação.------------------------------------------------------------------------------------------  

 Alteração do Mapa de Pessoal e Organograma Funcional 
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O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Proposta n.º 30/GP/2009, por si 
firmada em 14 de Dezembro, p.p., atinente à alteração do Mapa de Pessoal e Organograma Funcional deste Município 
de Reguengos de Monsaraz, cujo teor ora se transcreve:------------------------------------------------------------------------------------  

“GABINETE  DA  PRESIDÊNCIA 

PROPOSTA N.º 30/GP/2009 

ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL E ORGANOGRAMA FUNCIONAL 

A última reestruturação orgânica dos serviços da Câmara Municipal foi publicada em Diário da República, II Série, n.º 226, 

apêndice n.º 153, de 24 de Novembro de 2005. 

Desde então, tem-se assistido à publicação de legislação que procede à transferência de várias atribuições para os Municípios, 

tornando a actual estrutura orgânica do Município de Reguengos de Monsaraz desajustada, o que implica o necessário 

ajustamento orgânico. 

Por isso, revela-se necessário reformular a actual estrutura orgânica, com a aprovação de um novo organograma funcional, de 

forma a promover a eficiência e a eficácia da gestão pública deste Município. 

A par desta reestruturação orgânica é necessário proceder ao ajustamento do mapa de pessoal da Autarquia, com o objectivo de 

dar uma clara resposta às necessidades determinadas pela evolução técnica, jurídico-legal e social, bem como aos objectivos 

estratégicos do Município que se encontram, designadamente, plasmados nas Opções do Plano do Município de Reguengos de 

Monsaraz para o quadriénio 2010-2013, com reflexo objectivo na qualidade dos serviços prestados aos munícipes e ao 

incremento da actividade municipal. 

Considerando que os mapas de pessoal representam e incorporam a previsão do pessoal que se estima ser necessário naquele 

ano para a prossecução das atribuições e actividades de cada órgão ou serviço, referenciando os objectivos a alcançar através 

de um concreto posto de trabalho, bem como o cargo ou categoria que correspondem a tal posto e as habilitações necessárias 

para o seu desempenho; 

considerando que os 268 (duzentos e sessenta e oito) trabalhadores que se encontram em funções são insuficientes para 

garantir o bom funcionamento dos serviços da Câmara Municipal; e, 

considerando que, por insuficiência do número de trabalhadores em funções, a Câmara Municipal pode promover o recrutamento 

dos necessários à ocupação dos postos de trabalho em causa, preconiza-se uma alteração no mapa de pessoal, de modo a 

incluir mais 151 (cento e cinquenta e um) postos de trabalho, dos quais 93 (noventa e três) são contratados a tempo 

indeterminado e 58 (cinquenta e oito) contratados a termo resolutivo; 

Somos a propor ao Executivo Municipal: 

a) a submissão à apreciação e deliberação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, do organograma funcional dos 

serviços da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, que se anexa e se dá aqui por integralmente reproduzido para 

todos os devidos e legais efeitos, em ordem ao preceituado nas alíneas n), e o), do n.º 2, do artigo 53.º, do regime jurídico 

das competências e funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o qual deverá fazer parte integrante da proposta de alteração 

ao Regulamento dos Serviços da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz vigente, a elaborar brevemente, e a partir 

do qual deverão ser realizadas as competentes alterações; 
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b) a submissão à apreciação e deliberação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, da alteração do mapa de pessoal, 

que se anexa e se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os devidos e legais efeitos, nos termos conjugados do 

disposto no n.º 3, do artigo 5.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro e nos n.ºs 1 e 2, alínea a), do artigo 3.º, do Decreto-

Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro; e, 

c) determinar à Secção de Recursos Humanos e ao Gabinete de Informática da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, que as presentes alterações ao organograma funcional e ao mapa de pessoal seja tornado pública por afixação 

no serviço e inserção em página electrónica, assim devendo permanecer, em harmonia ao disposto no n.º 3, do artigo 5.º, da 

Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.” 

Outrossim, o aludido Mapa de Pessoal, ora transcrito: ----------------------------------------------------------------------------------------  

MUNICÍPIO  DE  REGUENGOS  DE  MONSARAZ | GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2009-2012 E ORÇAMENTO 2009

MAPA DE PESSOAL PARA 2010

CTI CTC CTI CTC

As previstas no Estatuto de Pessoal Dirigente, bem como as que forem 
delegadas nos termos do art.º 70.º da Lei das Autarquias Locais.

- 0 0 0 5 0 5

0 0 0 5 0 5

Animação Sociocultural 0 2 2 2 0 2

Arqueólogo 0 0 0 1 0 1

Arquitectura 0 1 1 1 0 1

Arquitectura Paisagista 0 2 2 2 0 2

Arquivo 0 1 1 1 0 1

Biblioteca e Documentação 0 0 0 1 0 1

Ciências do Ambiente 1 0 1 0 0 0

Ciências Sociais 0 1 1 1 0 1

Comunicação Social 1 0 1 0 0 0

Contabilidade e Auditoria 0 1 1 1 0 1

Direito 0 0 0 2 0 2

Economia 0 2 2 2 0 2

Educação 0 0 0 0 2 2

Educação Física e Desporto 0 1 1 1 0 1

Engenharia Agrícola 0 0 0 1 0 1

Engenharia Agro-Florestal 0 1 1 1 0 1

Engenharia Alimentar 0 0 0 0 1 1

Engenharia Biofísica 1 0 1 0 0 0

Engenharia Civil 2 0 2 1 1 2

Engenharia dos Recursos Hídricos 0 1 1 1 0 1

Engenharia Técnica Agro-Industrial 0 1 1 1 0 1

Geografia 0 0 0 0 1 1

Gestão Autárquica 1 0 1 0 0 0

Gestão de Empresas 1 2 3 2 1 3

Gestão Recursos Humanos 0 1 1 1 0 1

História 1 0 1 0 0 0

Publicidade e Marketing 0 1 1 1 0 1

Médico Veterinário 1 0 1 0 0 0

Psicopedagogia 0 0 0 0 1 1

Psicologia 0 1 1 1 1 2

Serviço Social 0 1 1 1 1 2

Tradução e Secretariado 0 1 1 1 0 1

Turismo 0 1 1 1 1 2

9 22 31 28 10 38
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TOTALTOTAL

POSTOS DE TRABALHO VAGOS

CATEGORIA

POSTOS DE TRABALHO OCUPADOS

ATRIBUIÇÕES/COMPETÊNCIAS/ACTIVIDADES

CHEFE DE DIVISÃO

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação,
avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão;
Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e
projectos, com diversos graus de complexidade, e execução de
outras actividades de apoio geral ou de ou especializado nas áreas
de actuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos ou
serviços; Funções exercidas com responsabilidade e autonomia
técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado;
Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua
especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas
por directivas ou orientações superiores.

ÁREA DE FORMAÇÃO ACADÉMICA E/OU 
PROFISSIONAL

CARREIRA

TOTAL

TOTAL  
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Funções de concepção e aplicação na área de informática; Prestar o apoio aos 
utilizadores e promover o bom funcionamento e utilização dos equipamentos 
informáticos.

Técnico de 
Informática

Formação Académica nível profissional ou 
secundário

2 0 2 0 0 0

2 0 2 0 0 0

Funções de chefia técnica e administrativa. Coordena, delega, orienta e 
supervisiona as actividades desenvolvidas.

Coordenador 
Técnico

Chefias Administrativas 9 0 9 3 0 3

9 0 9 3 0 3

Administrativos 25 0 25 6 1 7

Aferidor de Pesos e Medidas 1 0 1 0 0 0

Arquivo 1 0 1 0 0 0

Biblioteca e Documentação 0 0 0 1 1 2

Desenhador 1 1 2 1 0 1

Desporto 1 0 1 1 0 1

Fiscal Municipal 1 0 1 3 0 3

Informática 0 1 1 3 0 3

Secretariado 0 0 0 0 1 1

Técnico Agrícola 1 0 1 0 0 0

Tesouraria 1 0 1 0 0 0

Turismo 1 0 1 3 1 4

33 2 35 18 4 22

TOTAL

TOTAL

A
SS
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S 
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S

TOTAL

Funções de coordenação e supervisão dos serviços afectos aos diversos 
encarregados; Responsável pela planeamento e concepção das tarefas 
adstritas ao sector; Orientar as tarefas e sempre que necessário propor a 
aquisição de material necessário para a boa prossecução das tarefas do sector.

Encarregado Geral 
Operacional

Chefias Operárias 0 0 0 1 0 1

Funções de coordenação dos assistentes operacionais afectos ao
seu sector de actividade e realização de tarefas de programação,
organização e controlo dos trabalhos executados pelo pessoal sob
a sua coordenação.

Encarregado 
Operacional

Chefias Operárias 2 0 2 3 0 3

Higiene e Limpeza 1 0 1 0 0 0

Parques Desportivos 1 0 1 0 0 0

Transportes 0 0 0 1 0 1

Acção Educativa 43 2 45 5 8 13

Apontador 1 0 1 0 0 0

Armazém 1 0 1 1 1 2

Auxiliar Administrativos 3 0 3 1 0 1

Bate Chapas 0 0 0 0 1 1

Biblioteca 1 0 1 0 0 0

Calceteiro 0 0 0 0 2 2

Canalizador 1 2 3 2 0 2

Cantoneiro de Limpeza 11 0 11 4 0 4

Carpinteiro 3 0 3 0 0 0

Condutor Máq. Especiais 4 0 4 1 2 3

Electricista 4 1 5 2 0 2

Estações Elevatórias 4 0 4 0 0 0

Ferreiro 2 0 2 1 0 1

Jardineiro 5 0 5 2 2 4

Leitores 5 0 5 0 0 0

Lubrificador 1 0 1 0 0 0

Marteleiro 1 0 1 0 0 0

Mecânico 3 0 3 1 0 1

Mecânico Instrumentos Precisão 1 0 1 0 0 0

Mercados e Feiras 1 0 1 0 0 0

Motoristas Pesados 8 0 8 0 3 3

Motoristas Transp. Colectivos 4 0 4 0 0 0

Nadador Salvador 0 0 0 1 0 1

Pedreiro 16 0 16 6 2 8

Pintor 3 0 3 0 2 2

Reprografia 1 0 1 0 0 0

Serralheiro Civil 1 0 1 0 1 1

Serviços Gerais 13 35 48 6 20 26

Telefonista 1 0 1 0 0 0

Tractorista 3 0 3 0 0 0

Turismo 2 0 2 0 0 0

Vigilante 0 0 0 1 0 1

151 40 191 39 44 83

204 64 268 93 58 151

Funções de natureza executiva,
de carácter manual ou
mecânico, enquadradas em
directivas gerais bem definidas
e com graus de complexidade
variáveis, assim como a
execução de tarefas de apoio
elementares, indispensáveis ao
funcionamento dos órgãos e
serviços, podendo comportar
esforço físico. Exige conhecimentos práticos.

TOTAL GLOBAL

TOTAL

Assistente 
Operacional
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Encarregado

 

E ainda, também, o Organograma Funcional, que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------  
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Organograma Funcional 

Macroestrutura 

 
 

 

Órgãos Autárquicos e de Apoio 
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Organograma Funcional por Unidade Orgânica 

Administrativa e Financeira 

 
 
 
 
Ambiente, Obras e Serviços Municipais 

 
 

 

 

Ordenamento do Território e Gestão Urbanística 
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Planeamento e Projectos Estruturais 

 
 

Cultura, Educação, Desporto e Acção Social 

 

 
 

A este propósito interveio o Senhor Vereador, Rui Paulo Ramalho Amendoeira congratulando-se com a justeza da 
presente proposta e lamentando, por outro lado, que a Administração Central não tenha o mesmo entendimento para 
com a precariedade de certas situações funcionais. -------------------------------------------------------------------------------------------  



 
 

 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 
Câmara Municipal 

 

ACTA N.º 5     —      16 de Dezembro de 2009   Página 101 de 166 

 

a) Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

b) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 30/GP/2009; -------------------------------------------------------------------------------------  

c) Aprovar o organograma funcional dos serviços desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz; ---------------------  

d) Aprovar a alteração do Mapa de Pessoal desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz; -----------------------------  

e) Submeter a presente deliberação à aprovação da Assembleia Municipal em ordem ao preceituado nas alíneas n) e 
o), do n.º 2, do artigo 53.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ----  

f) Determinar à Secção de Recursos Humanos a adopção dos necessários procedimentos por forma a que as presentes 
alterações ao organograma funcional e ao mapa de pessoal seja tornado pública por afixação no respectivo serviço e 
inserção em página electrónica, em harmonia ao disposto no n.º 3, do artigo 5.º, da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
Fevereiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Actualização da Tabela de Taxas, Tarifas e Preços 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Proposta n.º 31/GP/2009, por si 
firmada em 14 de Dezembro, p.p., atinente à actualização da Tabela de Taxas, Tarifas e Preços, cujo teor ora se 
transcreve:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“GABINETE  DA  PRESIDÊNCIA 

PROPOSTA N.º 31/GP/2009 

ACTUALIZAÇÃO DA TABELA DE TAXAS, TARIFAS E PREÇOS 

Em harmonia ao preceituado no n.º 1, do artigo 46.º do actual Regulamento e Tabela de Taxas, Tarifas e Preços, publicado no 

Diário da República, II série, n.º 14, de 21 de Janeiro de 2009, e rectificado pela Declaração de Rectificação n.º 464/2009, 

publicada no Diário da República, II série, n.º 31, de 13 de Fevereiro de 2009,os valores das taxas, tarifas e preços previstos no 

regulamento podem ser actualizados em sede de orçamento anual da Autarquia Local, de acordo com a taxa anual de inflação. 

Por sua vez, dispõe o n.º 2 do citado artigo que a actualização de acordo com a taxa anual de inflação não se verifica em relação 

a taxas e outras receitas municipais previstas na Tabela cujos quantitativos sejam fixados por disposição legal. 

Resulta ainda do disposto no artigo 5.º do citado Regulamento, que o valor das taxas, tarifas e preços a liquidar, incluindo o valor 

resultante de agravamentos, acréscimos ou actualizações das mesmas, quando expresso em cêntimos, será arredondado por 

excesso ou por defeito, consoante as situações nele previstas. 

Assim e considerando que a taxa de inflação medida através do índice de preços no consumidor (IPC) publicado pelo Instituto 

Nacional de Estatística, tendo por base a variação média dos últimos doze meses, situa-se num valor próximo de 0%; 

e não olvidando, antes pelo contrário, que o vigente Regulamento e Tabela de Taxas, Tarifas e Preços do Município de 

Reguengos de Monsaraz elaborado ao abrigo do novo Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53-

E/2006, de 29 de Dezembro, é bastante recente, não tendo ainda um ano de vigência; 

Somos a propor ao Executivo Municipal: 
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a) que a actualização dos valores das taxas, tarifas e preços previstos no Regulamento e Tabela de Taxas, Tarifas e Preços do 

Município de Reguengos de Monsaraz, de acordo com a taxa anual de inflação, não seja aplicada para o ano de 2010; e, 

b) determinar a comunicação da deliberação camarária que recair sobre a presente proposta às várias Secções e Serviços da 

Câmara Municipal, responsáveis pela cobrança de taxas, tarifas e preços.” 

Apreciado e discutido este assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ---------------------------------------------  
a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 31/GP/2009; -------------------------------------------------------------------------------------  
b) Em consonância, não aplicar para o ano de 2010 qualquer actualização dos valores das taxas, tarifas e preços 
previstos no Regulamento e Tabela de Taxas, Tarifas e Preços deste Município de Reguengos de Monsaraz; --------------  
c) Determinar a comunicação da presente deliberação a todas as Secções e Serviços da Câmara Municipal, 
responsáveis pela cobrança de taxas, tarifas e preços. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 Acordo de Parceria referente ao Projecto “Modernização,  
Qualificação e Simplificação do Atendimento aos Cidadãos” 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Proposta n.º 32/GP/2009, por si 
firmada em 14 de Dezembro, p.p., atinente ao acordo de parceria referente ao projecto “Modernização, Qualificação e 
Simplificação do Atendimento aos Cidadãos”, designadamente, a aceitação da decisão de aprovação; proposta ora 
transcrita: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“GABINETE  DA  PRESIDÊNCIA 

PROPOSTA N.º 32/GP/2009 

ACORDO DE PARCERIA REFERENTE AO PROJECTO “MODERNIZAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E SIMPLIFICAÇÃO DO 

ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS” 

 

Por deliberação do Executivo Municipal de 14 de Janeiro de 2009, que recaiu sobre a Proposta n.º 05/VP/2009, de 12 de Janeiro 

de 2009, foi aprovada a ratificação e confirmação do Acordo de Parceria celebrado entre o Município de Reguengos de 

Monsaraz, a Associação de Municípios do Distrito de Évora e doze municípios do Alentejo, através do qual, acordaram em 

desenvolver as acções necessárias à concretização da candidatura do Projecto “Modernização, qualificação, e simplificação do 

atendimento aos cidadãos”, no respeito pelos objectivos definidos no Regulamento de Execução do Sistema de Apoios à 

Modernização Administrativa (SAMA) inserido no Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) 2007-2013. 

O Projecto “Modernização, qualificação, e simplificação do atendimento aos cidadãos”, visa qualificar e simplificar o atendimento 

dos cidadãos, através da implementação dos Balcões Únicos, promover a eficiência dos serviços municipais, por via da 

rentabilização do uso das tecnologias da informação e comunicação (TIC) – desmaterialização de processos e, bem assim, 

promover a utilização do Cartão de Cidadão como meio de identificação, autenticação e/ou assinatura electrónicos. 

Assim e considerando que, por decisão da Autoridade de Gestão do INALENTEJO, no âmbito do Regulamento Específico do 

SAMA do Eixo 5 – Governação e Capacitação Institucional, foi aprovada uma comparticipação financeira FEDER no montante 

total de € 942.937,70, representando 63,5% do investimento total elegível de € 1.484.941,26, referente ao Projecto 

“Modernização, qualificação, e simplificação do atendimento aos cidadãos”, a ser executado até 30 de Setembro de 2010;  
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considerando que o plano de investimento para o Município de Reguengos de Monsaraz, no âmbito do sobredito Projecto, 

apresenta um total elegível de € 148.948,03 (cento e quarenta e oito mil novecentos e quarenta e oito euros e três cêntimos), em 

que 63,5% é financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, designado pelo acrónimo FEDER, correspondente a 

€ 94.582,00 (noventa e quatro mil quinhentos e oitenta e dois euros); e, 

considerando que o Município de Reguengos de Monsaraz fica com a obrigação de assegurar o pagamento da comparticipação 

nacional prevista no montante de € 14.640,89 (catorze mil seiscentos e quarenta euros e oitenta e nove cêntimos), 

correspondente à repartição dos 36,5% não financiados das acções comuns e das aquisições realizadas pela Associação de 

Municípios do Distrito de Évora, em que o Município é beneficiário directo; 

Somos a propor ao Executivo Municipal: 

a)     a aprovação do Acordo de Parceria, que se anexa e se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os devidos e legais 

efeitos, através do qual este Município aceita a decisão de aprovação do Projecto “Modernização, qualificação, e 

simplificação do atendimento aos cidadãos”; 

b)    mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dr. José Gabriel Paixão Calixto, a outorgar 

o sobredito Acordo, em harmonia ao preceituado na alínea a), do n.º 1, do artigo 68.º, do regime jurídico das competências e 

funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção 

da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 

c)    designar, em ordem ao preceituado na alínea d), da cláusula terceira do sobredito Acordo de Parceria, o Técnico de 

Informática – Grau 1, Carlos Boto Medinas, como responsável técnico do projecto e a Técnica Superior, Cesilde de Jesus 

Pereira Franco, como responsável administrativa do projecto, sendo ambos interlocutores do mesmo perante a AMDE, e; 

d)    que seja determinado ao Gabinete Jurídico e de Notariado e ao Gabinete de Informática, da Câmara Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, a adopção dos legais procedimentos e actos administrativos e materiais inerentes à cabal e 

integral execução da deliberação camarária que recair sobre a presente proposta. 

Outrossim, o aludido Acordo de Parceria, ora transcrito: -------------------------------------------------------------------------------------  

“ACORDO DE PARCERIA 

ACEITAÇÃO DA DECISÃO DE APROVAÇÃO 

Entidade Parceira: MUNICIPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

Designação do Projecto: Modernização. Qualificação e Simplificação do Atendimento aos Cidadãos 

Operação n.º ALENT-05-0126-000230 

Período de execução: 07 /11/2007 a 30/09/2010 

Considerando que por decisão da Autoridade de Gestão do INALENTEJO, no âmbito do Regulamento Específico SAMA - 

Sistema de Apoios à Modernização Administrativa do Eixo 5 -Governação e Capacitação Institucional, foi aprovada uma 

comparticipação financeira FEDER no montante total de 942.937,70€, representando 63,5% do investimento total elegível de 

1.484.941,26€, referente ao projecto mencionado em epígrafe; 

Considerando que a Associação de Municípios de Distrito de Évora é a entidade beneficiária que outorga o Contrato de 

Financiamento da presente operação; que como entidade promotora assume a coordenação global da operação e que, 
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conjuntamente com a totalidade dos beneficiários desta operação, deverá assegurar a contrapartida nacional no montante de 

542.003,56€, representando 36,5% do investimento total elegível; 

Considerando a solidariedade entre os parceiros relativamente às obrigações resultantes do financiamento pelo INALENTEJO 

para a entidade promotora; a vinculação dos parceiros às regras e sujeição aos deveres a que a entidade promotora está 

vinculada por força do financiamento; 

Considerando que o parceiro Município de Reguengos de Monsaraz é participante activo no projecto Modernização, 

Qualificação e Simplificação do Atendimento aos Cidadãos, beneficiando da execução das suas componentes; 

Considerando que o Município de Reguengos de Monsaraz concordou com a proposta de repartição dos custos relativos à 

comparticipação nacional prevista no plano de investimentos por Município, apresentado a 8 de Julho de 2009 (Anexo A); 

Considerando que os treze municípios do Distrito integrados na presente operação são os principais beneficiários das tipologias 

de operação aprovadas: 

Beneficiário 
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A – Balcão Único √ √ √ √ √   √ √ √ √ √   
B – Reengenharia e desmaterialização √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  √ 
C – Cartão do Cidadão √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 

Que os mesmos Municípios beneficiam igualmente da acções de coordenação e promoção, consideradas acções comuns a todo 

o projecto;  

1) O Município de Reguengos de Monsaraz compromete-se a assegurar, através de pagamentos mensais (no período Set.2009 

a Set.2010) a comparticipação nacional prevista no montante de 14.640,89€ correspondente à repartição dos 36,5% não 

financiados das acções comuns e das aquisições realizadas pela AMDE, em de que o Município de Reguengos de Monsaraz é 

beneficiário directo. A repartição da contrapartida nacional relativa às acções comuns é proporcional ao investimento elegível por 

município. Eventuais acertos, decorrentes da execução efectiva do projecto, serão reflectidos nas últimas transferências e se 

necessário em sede de encerramento de projecto. 

2) Para as componentes cuja aquisição seja efectuada directamente pelo Município, a AMDE compromete-se a transferir a 

comparticipação FEDER assim que a mesma seja transferida pelo IFDR. 

3) O Município de Reguengos de Monsaraz, como entidade beneficiária da presente operação, compromete-se perante a AMDE 

a assegurar as condições necessárias ao bom desenvolvimento do projecto e, em especial, ao cumprimento das seguintes 

obrigações: 

a) Aplicar o financiamento concedido exclusivamente à execução do projecto aprovado, com observância dos termos e 

condições constantes da decisão de financiamento, de acordo com o Plano de Investimentos constante do Anexo A, e 

garantir o respeito pelas regras da contratação pública na aquisição de bens e serviços; 

b) Não afectar qualquer fracção do financiamento concedido a despesas não elegíveis; 

c) Garantir que qualquer equipamento adquirido no âmbito deste projecto é afecto, à sua execução. Apenas, em casos 

excepcionais, poderá ser autorizada outra utilização como complemento, caso exista disponibilidade do equipamento. 
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d) Nomear um responsável técnico e/ou um responsável executivo do projecto, que serão interlocutores do mesmo perante a 

AMDE; 

e) Integrar os recursos humanos necessários à boa execução dos objectivos programados. 

g) Seguir rigorosamente o Guia de Procedimentos para a Execução Técnico-Financeira elaborado para o efeito e que é peça 

integrante deste termo de aceitação (Anexo B); 

h) Comunicar à AMDE todas as dificuldades no desenvolvimento do projecto; 

i) Publicitar a comparticipação financeira do INALENTEJO e do FEDER de acordo com as disposições legais em vigor; 

j) Cumprir a legislação em vigor relativa à concessão de apoios no âmbito do FEDER bem como a legislação nacional 

aplicável. 

4) As dúvidas ou omissões que se levantem no âmbito deste financiamento serão resolvidas, caso a caso, entre a AMDE e a 

entidade parceira. 

5) Todos os movimentos financeiros relativos à comparticipação do Programa que ora se aceita serão efectuados através de 

conta aberta na seguinte instituição financeira: 

Agência da Caixa Geral de Depósitos de Reguengos de Monsaraz, NIB: 003506810001768803050 titulada por esta entidade 

beneficiária, e afecta a este efeito (conta bancária específica para a movimentação em exclusivo de pagamentos e recebimentos 

do FEDER). 

6) A entidade beneficiária classifica a Despesa ao abrigo da seguinte legislação: 

POCAL — D-L n.º 9 54 A/99” 

ACORDO DE PARCERIA — ANEXO A — PLANO DE INVESTIMENTO 

Entidade Parceria: MINICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

 
Ref.ª Descrição da COMPONENTE DE INVESTIMENTO 

Rubrica 
patrimonia

l 
Valor base IVA Total Elegível Não 

elegível 
Financiamento 
FEDER 63,5% 

Contrapartida 
Nacional 

 

10.01 
CMReguengos - Tip.A - Mobiliário para espaço do “Balcão Único de 
Atendimento” (5 secretárias; 8 cadeiras; 3 armários; 1 bengaleiro; 1 
cofre,..) 

42.6 2.650,00€ 530,00€ 3.180,00 € 3.180,00€ 0,00€ 2.019,30€ 1.160,70€ 
 

10.02 CMReguengos -Tip.A –Sinalética para “Balcão Único de Atendimento” 42.3 2.500,00€ 500,00€ 3.000,00€ 3.000,00€ 0,00€ 1.905,00€ 1.095,00€  
10.03 CMReguengos -Tip.A -Comunicações - equipamentos activos de rede 42.6 30.000,00€ 6.000,00€ 36.000,00€ 36.000,00€ 0,00€ 22.860,00€ 13.140,00€  

10.04 CMReguengos - Tip.A -lnstalação de rede estruturada + cablagem + 
activos - espaço “Balcão Único de Atendimento” 42.6 9.000,00€ 1.800,00€ 10.800,00€ 10.800,00€ 0,00€ 6.858,00€ 3.942,00€  

10.05 

CMReguengos - Tip.A -Aquisição de aplicações informáticas 
necessárias à disponibilização de webservices - Mynet Services –
Mynet - Extranet backoffice Atendimento; Mynet - concentrador de 
serviços p/ troca de lnformação entre soluções diversas; lnformix- 
motores de base 

42.6 29.174,00€ 5.834,80€ 35.008,80€ 35.008,80€ 0,00€ 22.230,59€ 12.778,21€ 

 

10.06 
CMReguengos - Tip.A -Aqusição de impressora de carimbos + 
equipam. Para pagamentos de multibanco - espaço ‘Balcão Único de 
Atendimento” 

42.6 600,00€ 120,00€ 720,00€ 720,00€ 0,00€ 457,20€ 262,80€ 
 

10.07 
CMReguengos - Tip.B - Consultadoria e assistência técnica para 
desenho de workflow nas aplicações existentes e apoio à 
mplementação 

62.236 6.000,00€ 1.200,00€ 7.200,00€ 7.200,00€ 0,00€ 4.572,00€ 2.628,00€ 
 

10.08 Aquisição de 1 Multifunções com digitalizaçã8o em rede (impressora, 
fotocopiadora e scanner A4) 42.6 2.500,00€ 500,00€ 3.000,00€ 3.000,00 E 0,00€ 1.905,00€ 1.095,00€  

10.09 
CMReguengos - Tip.B -Reforço da capacidade de armazenamento 
para suporte de arquivo documental (NAS) + Reforço de servidor para 
Gestão Documental 

42.6 10.000,00€ 2.000,00€ 12.000,00€ 12.000,00€ 0,00€ 7.620,00€ 4.380,00€ 
 

10.10 

CMReguengos - 50%Tip.A + 50%Tlp.B - Pessoal dedicado à operação - 
Carlos Medinas - imputação de 25% — 
Sub-TOTAL- Aquisições a realizar pelo Município de Reguengos de 
Monsaraz 

64.2 9.089,23€ 0,00€ 9.089,23€ 9.089,23€ 0,00€ 5.771,66€ 3.317,57€ 

 

                     Sub-TOTAL – Aquisições a realizar pelo Município de Reguengos de Monsaraz 101.513,23€ 18.484,80€ 119.998,03€ 119.998,03€ 0,00€ 76.198,75 € 43.799,28€  (a)  
           

 Aquisições a assegurar pela AMDE (agregação de procura) em que 
o Município é beneficiário directo 

Rubrica 
patrimonial Valor base IVA Total Elegível Não 

Elegível 
Financiamento 
FEDER 63,5% 

Contrapartida 
Nacional 

 

14.01 TIP.A - Equipamento e Software para Gestão de Filas/Registo de 42.6 7.000,00€ 1.400,00€ 8.400,00€ 8.400,00 E 0,00€ 5.334,00€ 3.066,00€  
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estatísticas - “Balcão Único de Atendimento” (inclui dispensador de 
senhas, monitor de 37”, base de dados e aplicação de gestão — 
fornece métricas de serviço 

14.02 TIPA- Aplicação Informática para disponibilização de Plantas de 
localização no atendimento e PMOTs na Web 42.6 7.000,00€ 1.400,00€ 8.400,00€ 8.400,00€ 0,00€ 5.334,00€ 3.066,00€  

14.03 TlP.A - Aquisição de PC’s para Atendimento 42.6 4.400,00€ 880,00€ 5.280,00 E 5.280,00€ 0,00€ 3.352,80€ 1.927,20€  

14.04 
TIP.A - Aquisição de Multifunções (impressora, fotocopiadora e scanner 
A4, com digitalizaç6o em rede) para Atendimento - valores médios de 
2.500€/unidade  

42.6 2.500,00€ 500,00€ 3.000,00€ 3.000,00€ 0,00€ 1.905,00€ 1.095,00€ 
 

14.12 TIP.C - Actualização e adaptações necessárias nas aplicações de 
atendimento para importação de dados do cartão do cidadão 42.6 2.500,00€ 500,00€ 3.000,00€ 3.000,00€ 0,00€ 1.905,00€ 1.095,00€   

14.13 TIP.C - Adaptação dos processos de autenticação dos serviços on-line 
disponibilizados no site do município 62.236 500,00 € 100,00€ 600,00€ 600,00€ 0,00€ 381,00€ 219,00€  

14.14 TIP.C - Aquisição de dispositivos de leitura de cartões (leitores 
smartcard) — Executivo; Chefes de Divisão e Secção; Atendimento 42.6 225,00€ 45,00€ 270,00€ 270,00€ 0,00€ 171,45€ 98,55€   

 Sub-Total - Aquisições a realizar pela AMDE  24.125,00€ 4.825,00€ 28.950,00€ 28.950,00€ 0,00€ 18.383,25€ 10.566,75€ (b) 
           
 INVESTIMENTO TOTAL  125.638,23€ 23.309,80€ 148.948,03€ 148.948,03€ 0,00€ 94.582,00€ 54.366,03€ (a)+(b) 
           

14.15 
e 

14.16 

AMDE – Coordenação e promoção – acções comuns 
Repartição (dos 36,5% não financiados) promocional ao investimento 
total elegível do projecto 

62233 
e 

64.2 
 4.074,14€ ( c) 

           
 Contrapartida nacional a assegurar pelo Município junto da AMDE  14.640,89 (b)+( c) 
  Valor total da contrapartida Nacional do Município   58.440,17 € (a)+(b)+( c) 
  Valor da contrapartida Nacional do Município + despesas não elegíveis   58.440,17 €  
  Valor a debitar mensalmente pela AMDE (12 vezes)    1.220,07 € (b+c)/12 

 
Apreciado e discutido este assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ---------------------------------------------  

a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 32/GP/2009; -------------------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, aprovar o Acordo de Parceria através do qual este Município de Reguengos de Monsaraz aceita a 
decisão de aprovação do projecto “Modernização, Qualificação e Simplificação do Atendimento aos Cidadãos”;------------  

c) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, a outorgar o sobredito Acordo de 
Parceria, em ordem ao preceituado na alínea a), do n.º 1, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; -----------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Designar o Técnico de Informática, Carlos Boto Medinas, como responsável técnico do projecto e a Técnica Superior, 
Cesilde de Jesus Pereira Franco, como responsável administrativa do projecto, sendo ambos interlocutores do mesmo 
perante a Associação de Municípios do Distrito de Évora; -----------------------------------------------------------------------------------  

e) Determinar ao Gabinete Jurídico e de Notariado, ao Gabinete de Informática e à Secção Administrativa e de 
Projectos Estruturais a adopção dos legais procedimentos e actos administrativos e materiais indispensáveis à 
execução da presente deliberação.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Alteração da Composição da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Proposta n.º 33/GP/2009, por si 
firmada em 14 de Dezembro, p.p., referente à alteração da composição da Comissão Municipal de Defesa da Floresta 
contra Incêndios, cujo teor ora se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

“GABINETE  DA  PRESIDÊNCIA 

PROPOSTA N.º 33/GP/2009 

ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 
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A Lei n.º 14/2004, de 8 de Maio, que criou as comissões municipais de defesa da floresta contra incêndios, foi revogada pelo 

Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro. O Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro veio alterar a redacção do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de Junho, que estabelece as medidas e acções estruturais e operacionais relativas à prevenção e protecção das 

florestas contra incêndios, passando a integrar o mesmo as disposições atinentes às comissões de defesa da floresta. 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na redacção do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, as 

comissões de defesa da floresta, de âmbito distrital ou municipal, são estruturas de articulação, planeamento e acção que têm 

como missão a coordenação de programas de defesa da floresta. 

As comissões municipais funcionam sob a coordenação do Presidente da Câmara Municipal e de acordo com o estabelecido no 

artigo 3.º-B, n.º 2, do citado diploma legal, cabe a estas comissões, entre outras atribuições, a elaboração de um plano de defesa 

da floresta, assim como a articulação dos diversos organismos com competência em matéria de defesa da floresta dentro da sua 

área geográfica. Estas comissões são igualmente responsáveis pela promoção de acções de sensibilização da população, da 

mesma forma que deverão promover a criação de grupos de autodefesa dos aglomerados populacionais residentes junto das 

zonas florestais.  

As comissões municipais têm a seguinte composição: 

a) o Presidente da Câmara Municipal ou o seu representante, que preside; 

b) um presidente de junta de freguesia designado pela respectiva Assembleia Municipal; 

c) um representante da Autoridade Florestal Nacional; 

d) um representante do Instituto da Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P., nos concelhos que integram áreas 

protegidas; 

e) um elemento das estruturas de comando dos corpos de bombeiros existentes no Concelho; 

f) um representante da Guarda Nacional Republicana; 

g) um representante da Polícia de Segurança Pública, se esta estiver representada no município; 

h) um representante das organizações de produtores florestais; 

i) outras entidades e personalidades, a convite do Presidente da Câmara Municipal. 

Assim e considerando que a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios tomou posse em 7 de Março de 2008; 

e, 

considerando o acto eleitoral que decorreu no passado dia 11 de Outubro de 2009, do qual resultaram novos órgãos autárquicos, 

torna-se necessário cumprir as disposições legais, designadamente, o disposto na alínea b), do n.º 1, do artigo 3.º-D, do do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na redacção do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro. 

Nestes termos, propomos submeter a presente proposta à Assembleia Municipal para eleger um Presidente da Junta de 

Freguesia para integrar a composição da sobredita Comissão Municipal, em ordem ao preceituado na alínea b), do n.º 1, do 

artigo 3.º-D, do citado diploma legal.” 

Apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------------  

a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 33/GP/2009; -------------------------------------------------------------------------------------  
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b) Submeter a presente proposta à Assembleia Municipal para eleição de um Presidente da Junta de Freguesia para 
integrar a composição da sobredita Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios.-------------------------------  

 Criação do Gabinete Técnico Florestal 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Proposta n.º 34/GP/2009, por si 
firmada em 14 de Dezembro, p.p., referente à criação do Gabinete Técnico Florestal deste Município de Reguengos de 
Monsaraz, cujo teor ora se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“GABINETE  DA  PRESIDÊNCIA 

PROPOSTA N.º 34/GP/2009 

CRIAÇÃO DO GABINETE TÉCNICO FLORESTAL 

A Lei n.º 20/2009, de 12 de Maio veio estabelecer a transferência de atribuições para os municípios do continente em matéria de 

constituição e funcionamento dos gabinetes técnicos florestais, bem como outras no domínio da prevenção e da defesa da 

floresta. 

De acordo com o artigo 2.º da citada Lei, os municípios passam a ter as seguintes atribuições: 

a) Acompanhamento das políticas de fomento florestal; 

b) Acompanhamento e prestação de informação no âmbito dos instrumentos de apoio à floresta; 

c) Promoção de políticas e de acções no âmbito do controlo e erradicação de agentes bióticos e defesa contra agentes 

abióticos; 

d) Apoio à comissão municipal de defesa da floresta; 

e) Elaboração dos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios, a apresentar à comissão municipal de defesa da 

floresta; 

f) Proceder ao registo cartográfico anual de todas as acções de gestão de combustíveis; 

g) Recolha, registo e actualização da base de dados da Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios (RDFCI); 

h) Apoio técnico na construção de caminhos rurais no âmbito da execução dos planos municipais de defesa da floresta; 

i) Acompanhamento dos trabalhos de gestão de combustíveis de acordo com o artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 

de Junho; 

j) Preparação e elaboração do quadro regulamentar respeitante ao licenciamento de queimadas, nos termos do artigo 27.º do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, a aprovar pela assembleia municipal; 

k) Preparação e elaboração do quadro regulamentar respeitante à autorização da utilização de fogo-de-artifício ou outros 

artefactos pirotécnicos, nos termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, a aprovar pela assembleia 

municipal. 

De acordo com o disposto no n.º 1, artigo 5.º da citada Lei, as dotações inscritas no Fundo Florestal Permanente relativas aos 

gabinetes técnicos florestais são transferidas para os municípios. 
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Nestes termos, e em harmonia ao preceituado no n.º 4, do artigo 3.º-D, do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na 

redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, que prevê que as comissões municipais de defesa da floresta 

contra incêndios possam ser apoiadas por um gabinete técnico florestal da responsabilidade da Câmara Municipal, preconizamos 

a criação do Gabinete Técnico Florestal do Município de Reguengos de Monsaraz, que funcionará na Câmara Municipal, como 

estrutura de apoio técnico e administrativo à Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios; gabinete esse que terá 

como missão promover e desenvolver tarefas e actividades que visam a protecção do património florestal do Concelho de 

Reguengos de Monsaraz contra incêndios e como atribuições, todas aquelas que já foram mencionadas nas precedentes alíneas 

a) a k). 

Pelo que, somos a propor ao Executivo Municipal: 

a) aprovar a criação do Gabinete Técnico Florestal, como estrutura de apoio técnico e administrativo à Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta contra Incêndios, que terá a missão e as atribuições atrás mencionadas; 

b) designar a Técnica Superior - Arquitecta Paisagista, Ana Margarida Paixão Ferreira, como responsável pelo Gabinete 

Técnico Florestal, a qual deverá integrar, igualmente, a composição da Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra 

Incêndios; e, 

c) determinar à Secção de Contabilidade e Património, da Câmara Municipal, a adopção dos legais procedimentos e actos 

administrativos, materiais e financeiros inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária que recair sobre a 

presente proposta; 

d) determinar à Técnica Superior - Arquitecta Paisagista, Ana Margarida Paixão Ferreira, a adopção dos legais procedimentos e 

actos administrativos inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária que recair sobre a presente proposta, 

nomeadamente, junto da Autoridade Florestal Nacional.” 

Ponderado, apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ---------------------------------  

a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 34/GP/2009; -------------------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, aprovar a criação do Gabinete Técnico Florestal, que funcionará como estrutura de apoio técnico e 
administrativo à Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, e que terá a missão e as atribuições 
constantes na aludida proposta; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Designar a Técnica Superior – Arquitecta Paisagista, Ana Margarida Paixão Ferreira, como responsável pelo 
Gabinete Técnico Florestal, que integrará, igualmente, a Comissão Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios;---  

d) Determinar à Secção de Contabilidade e Património a adopção dos necessários procedimentos e actos 
administrativos, materiais e financeiros indispensáveis à execução da presente deliberação; -------------------------------------  

e) Determinar à Técnica Superior – Arquitecta Paisagista, Ana Margarida Paixão Ferreira, a adopção dos legais 
procedimentos e actos administrativos junto da Autoridade Florestal Nacional. --------------------------------------------------------  

  Protocolo de Colaboração e de Cooperação entre o Município e as Freguesias  
respeitante ao Exercício Económico de 2010 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Proposta n.º 35/GP/2009, por si 
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firmada em 14 de Dezembro, p.p., atinente ao Protocolo de Colaboração e de Cooperação a outorgar entre o Município 
de Reguengos de Monsaraz e as diversas Freguesias do Concelho de Reguengos de Monsaraz respeitante ao 
exercício económico de 2010; proposta que ora se transcreve: ----------------------------------------------------------------------------  

“GABINETE  DA  PRESIDÊNCIA 

PROPOSTA N.º 35/GP/2009 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E AS FREGUESIAS RESPEITANTE AO 
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2010 

 

De acordo com o disposto no artigo 15.º, da Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro, que estabelece o quadro de transferência de 

atribuições e competências para as autarquias locais; outrossim, o disposto no n.º 1, do artigo 66.º, do regime jurídico das 

competências e funcionamento dos órgãos dos Municípios e das Freguesias, aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, as freguesias podem realizar investimentos cometidos ao Município ou gerir 

equipamentos e serviços municipais, por via do instrumento de delegação de competências, sob a autorização da Assembleia 

Municipal, mediante a celebração de protocolo. 

Assim e tendo em consideração que a citada delegação de competências deverá incidir sobre as actividades, incluindo a 

realização de investimentos constantes das opções do plano e do orçamento municipais, designadamente as estabelecidas, a 

título meramente exemplificativo, no n.º 2, do artigo 66.º, do regime jurídico das competências e funcionamento dos órgãos dos 

Municípios e das Freguesias, aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 

Janeiro; 

e tendo, igualmente, em consideração que o instrumento que concretize a colaboração entre o Município de Reguengos de 

Monsaraz e as freguesias deve conter, designadamente, as matérias objecto da colaboração ou da delegação de competências, 

os direitos e obrigações de todas as partes envolvidas, as condições financeiras a conceder pelo Município, que devem constar 

obrigatoriamente do orçamento do mesmo durante os anos de vigência da colaboração e o apoio técnico ou em recursos 

humanos e os meios a conceder pelo Município; 

considerando os anteriores convénios que, sucessivamente, ano após ano, o Município de Reguengos de Monsaraz, e as 

Freguesias de Campinho, de Campo, de Corval, de Monsaraz e de Reguengos de Monsaraz vêm celebrando; 

e não olvidando a necessária actualização e o reforço do conteúdo financeiro e factual da relação de cooperação e parceria 

assim estabelecida,  

Somos a propor ao Executivo Municipal: 

a) A aprovação do Protocolo de Colaboração e de Cooperação respeitante ao exercício económico de 2010, em que o valor 

total a conceder às freguesias é de € 318.480,00 (trezentos e dezoito mil quatrocentos e oitenta euros), a celebrar entre o 

Município de Reguengos de Monsaraz e as Freguesias de Campinho, de Campo, de Corval, de Monsaraz e de Reguengos de 

Monsaraz, o qual se anexa e se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os devidos e legais efeitos; 

b) mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, Dr. José Gabriel Paixão Calixto, a 

outorgar o sobredito Acordo, em harmonia ao preceituado na alínea a), do n.º 1, do artigo 68.º, do regime jurídico das 

competências e funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; 
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c) A submissão do presente Protocolo de Colaboração e de Cooperação Respeitante ao Exercício Económico de 2010, à 

aprovação da Assembleia Municipal, em harmonia ao preceituado na alínea s), do n.º 2, do artigo 53.º, nas alíneas b) e c), do n.º 

6, do artigo 64.º e no artigo 66.º, todos, do Regime Jurídico da Competências e Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das 

Freguesias, aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;  

d) Determinar a notificação da deliberação que recair sobre a presente proposta aos Presidentes das Juntas de Freguesia; e, 

e) Determinar à Secção de Contabilidade e Património, da Divisão Administrativa e Financeira, a adopção dos actos 

administrativos e financeiros inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária que vier a recair sobre a presente 

proposta.” 

Outrossim, o aludido Protocolo de Colaboração e de Cooperação, ora transcrito: ----------------------------------------------------  

“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO E DE COOPERAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E AS FREGUESIAS  

EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2010 

 

O regime jurídico das competências e funcionamento dos órgãos dos Municípios e das Freguesias, aprovado pela Lei n.º 169/99, 

de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, veio redefinir o quadro jurídico por que se vêm pautando 

as Autarquias Locais. 

Na realidade, e o legislador assim o vem entendendo, é com a aproximação das Autarquias Locais à vida das populações, ainda 

que nos cantos mais remotos do espaço nacional, que o poder local tem constituído a garantia efectiva da consolidação da 

democracia e do desenvolvimento em Portugal. 

Torna-se necessário, pois, continuar a cultivar estes valores, enquanto condição essencial e imprescindível à democracia, 

revalorizando e dignificando a autonomia e o patamar constitucional das Freguesias, criando-se-lhes, na medida do possível, as 

condições objectivas que lhes permitam efectivamente preencher as competências e as atribuições legalmente outorgadas. 

Nestes termos, e na sequência dos convénios que, sucessivamente, ano após ano, o Município de Reguengos de Monsaraz, a 

Freguesia de Campinho, a Freguesia de Campo, a Freguesia de Corval, a Freguesia de Monsaraz e a Freguesia de Reguengos 

de Monsaraz vêm celebrando; 

Sustentados no artigo 53.º, n.º 2, alínea s), e no artigo 64.º, n.º 6, alíneas b) e c), e no artigo 66.º, todos, do Regime Jurídico da 

Competências e Funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; e,  

Não olvidando a necessária actualização e o reforço do conteúdo financeiro e factual da relação de cooperação e parceria assim 

estabelecida, 

 

Entre,  

O MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ, pessoa colectiva n.º 507 040 589, com sede aos Paços do Município de 

Reguengos de Monsaraz, à Praça da Liberdade, em Reguengos de Monsaraz, legalmente representada pelo respectivo 

Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto; 

A FREGUESIA DE CAMPINHO, pessoa colectiva n.º 506 787 265, com sede à Praça Bernardino José Cruz, n.º 6, 7200-503 
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Campinho, legalmente representada pelo respectivo Presidente da Junta de Freguesia, Luís António Rato Fonseca; 

A FREGUESIA DE CAMPO, pessoa colectiva n.º 506 851 222, com sede à Rua da Defesa, 7200-072 Campo, legalmente 

representada pelo respectivo Presidente da Junta de Freguesia, Jorge António Almeida Ramalho; 

A FREGUESIA DE CORVAL, pessoa colectiva n.º 506 772 470, com sede à Rua da Aula, n.º 9, 7200-118 Corval, legalmente 

representada pelo respectivo Presidente da Junta de Freguesia, Inácio Rodrigues Gaspar; 

A FREGUESIA DE MONSARAZ, pessoa colectiva n.º 506 871 983, com sede à Praça D. Nuno Álvares Pereira, n.º 9, 7200-175 

Monsaraz, legalmente representada pelo respectivo Presidente da Junta de Freguesia, Jorge Miguel Martins Berjano Nunes; e, 

A FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ, pessoa colectiva n.º 506 772 853, com sede à Rua Mouzinho de 

Albuquerque, n.º 50, 7200-390 Reguengos de Monsaraz, legalmente representada pelo respectivo Presidente da Junta de 

Freguesia, António José Bico Medinas,  

vai ser reciprocamente aceite e celebrado o presente Protocolo de Colaboração e de Cooperação entre o Município e as 

Freguesias, respeitante ao exercício económico de 2010, consubstanciador do conteúdo financeiro e factual da relação de 

colaboração, cooperação e parceria estabelecida entre as sobreditas Autarquias Locais, e que detém absoluta sintonia com as 

Grandes Opções do Plano e com o Orçamento Municipal para o ano de 2010: 

 

ARTIGO 1.º 

FREGUESIA DE CAMPINHO 

O Município de Reguengos de Monsaraz, em função das competências próprias e delegadas em seguida assinaladas, obriga-se 

a transferir do seu orçamento próprio para o orçamento da Freguesia de Campinho, no decurso do exercício económico de 2010, 

um montante pecuniário de cinquenta mil e noventa euros (€ 50.090), a ser liquidado mediante os duodécimos de seguida 

detalhados: 

Quantidade Localização Transferência 
Anual

Gestão, conservação e promoção da limpeza de lavadouros 1 Campinho 900,00 €

Gestão, conservação e promoção da limpeza de sanitários 1 Campinho 900,00 €

Gestão e manutenção de parques infantis públicos 2 Escola EB1 de Campinho; Bairro 
Dona Amélia Rojão em Campinho 1.750,00 €

Gestão, conservação e promoção da limpeza do cemitério 1 Campinho 8.200,00 €

Fornecimento de material de limpeza às Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
Estabelecimentos do Ensino Pré-escolar 7 salas Escola EB1 e Jardim de Infância 

de Campinho 1.540,00 €

Gestão e Manutenção de Jardins e outros Espaços Ajardinados, bem como, sebes, 
floreiras, e árvores situadas na via pública, incluindo o controlo de regas e afins.

Na circunscrição territorial da 
Freguesia de Campinho 6.000,00 €

Conservação e pequenas reparações de Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
Estabelecimentos do Ensino Pré-Escolar 7 salas Na circunscrição territorial da 

Freguesia de Campinho 7.000,00 €

Gestão do Espaço Internet da Freguesia 1 Espaço 
Internet

Espaço Internet situado no Espaço 
Cultural de Campinho 4.800,00 €

Transportes Escolares 19.000,00 €

50.090,00 €

DESCRIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS

PR
ÓP

RI
AS

Tranferência Anual para a Freguesia de Campinho

 D
EL

EG
AD

AS
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JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

4.440,0 €    4.150,0 €    4.150,0 €    4.150,0 €    4.150,0 €    4.150,0 €    4.150,0 €    4.150,0 €    4.150,0 €    4.150,0 €    4.150,0 €    4.150,0 €    

DUODÉCIMOS FREGUESIA DE CAMPINHO 50.090,00 €

 

 

ARTIGO 2.º 

FREGUESIA DE CAMPO 

O Município de Reguengos de Monsaraz, em função das competências próprias e delegadas em seguida assinaladas, obriga-se 

a transferir do seu orçamento próprio para o orçamento da Freguesia de Campo, no decurso do exercício económico de 2010, 

um montante pecuniário de quarenta e oito mil, quinhentos e cinquenta euros (€ 48.550), a ser liquidado mediante os duodécimos 

de seguida detalhados:  

 

Quantidade Localização Transferência 
Anual

Gestão, conservação e promoção da limpeza de lavadouros 2 Cumeada e São Marcos do 
Campo 1.800,00 €

Gestão, conservação e promoção da limpeza de sanitários 1 São Marcos do Campo 900,00 €

Gestão e manutenção de parques infantis públicos 2 Cumeada e São Marcos do 
Campo 1.750,00 €

Gestão, conservação e promoção da limpeza do cemitério 1 São Marcos do Campo 8.200,00 €

Fornecimento de material de limpeza às Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
Estabelecimentos do Ensino Pré-escolar 5 salas Escola EB1 e Jardim de Infância 

de São Marcos do Campo 1.100,00 €

Gestão e Manutenção de Jardins e outros Espaços Ajardinados, bem como, sebes, 
floreiras, e árvores situadas na via pública, incluindo o controlo de regas e afins.

Na circunscrição territorial da 
Freguesia de Campo 6.000,00 €

Conservação e pequenas reparações de Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
Estabelecimentos do Ensino Pré-Escolar 5 salas Na circunscrição territorial da 

Freguesia de Campo 5.000,00 €

Gestão do Espaço Internet da Freguesia 1 Espaço 
Internet

Espaço Internet situado na Sede 
da Junta de Freguesia de Campo 4.800,00 €

Transportes Escolares 19.000,00 €

48.550,00 €

DESCRIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS

PR
ÓP

RI
AS

Tranferência Anual para a Freguesia de Campo

 D
EL

EG
AD

AS
 

 
 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

4.550,0 €    4.000,0 €    4.000,0 €    4.000,0 €    4.000,0 €    4.000,0 €    4.000,0 €    4.000,0 €    4.000,0 €    4.000,0 €    4.000,0 €    4.000,0 €    

48.550,00 €DUODÉCIMOS FREGUESIA DE CAMPO
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ARTIGO 3.º 

FREGUESIA DE CORVAL 

O Município de Reguengos de Monsaraz, em função das competências próprias e delegadas em seguida assinaladas, obriga-se 

a transferir do seu orçamento próprio para o orçamento da Freguesia de Corval, no decurso do exercício económico de 2010, um 

montante pecuniário de sessenta e quatro mil, oitocentos e setenta euros (€ 64.870), a ser liquidado mediante os duodécimos de 

seguida detalhados: 

 

Quantidade Localização Transferência 
Anual

Gestão, conservação e promoção da limpeza de lavadouros 4 São Pedro do Corval, Carrapatelo 
e Santo António do Baldio 3.600,00 €

Gestão, conservação e promoção da limpeza de sanitários 2 São Pedro do Corval e Santo 
António do Baldio 1.800,00 €

Gestão e manutenção de parques infantis públicos 2 Jardim Público em São Pedro do 
Corval e Santo António do Baldio 1.750,00 €

Gestão, conservação e promoção da limpeza dos cemitérios 2 São Pedro do Corval e Santo 
António do Baldio 16.400,00 €

Fornecimento de material de limpeza às Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
Estabelecimentos do Ensino Pré-escolar 6 salas Escolas EB1 e Jardins de Infância 

da Freguesia de Corval 1.320,00 €

Gestão e Manutenção de Jardins e outros Espaços Ajardinados, bem como, sebes, 
floreiras, e árvores situadas na via pública, incluindo o controlo de regas e afins.

Na circunscrição territorial da 
Freguesia de Corval 6.000,00 €

Conservação e pequenas reparações de Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
Estabelecimentos do Ensino Pré-Escolar 6 salas Na circunscrição territorial da 

Freguesia de Corval 6.000,00 €

Gestão do Espaço Internet da Freguesia 1 Espaço 
Internet

Espaço Internet situado na Casa 
de Cultura de Corval 4.800,00 €

Transportes Escolares (inclui apoio para aquisição de viatura de 9 lugares para 
transportes escolares, previsto para os anos de 2009,2010 e 2011) 23.200,00 €

64.870,00 €

DESCRIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS

PR
ÓP

RI
AS

Tranferência Anual para a Freguesia de Corval

 D
EL

EG
AD

AS
 

 
 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

5.470,0 €    5.400,0 €    5.400,0 €    5.400,0 €    5.400,0 €    5.400,0 €    5.400,0 €    5.400,0 €    5.400,0 €    5.400,0 €    5.400,0 €    5.400,0 €    

64.870,00 €DUODÉCIMOS FREGUESIA DE CORVAL

 

 

ARTIGO 4.º 

FREGUESIA DE MONSARAZ 

O Município de Reguengos de Monsaraz, em função das competências próprias e delegadas em seguida assinaladas, obriga-se 

a transferir do seu orçamento próprio para o orçamento da Freguesia de Monsaraz, no decurso do exercício económico de 2010, 
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um montante pecuniário de setenta e um mil, trezentos e oitenta e cinco euros (€ 71.385), a ser liquidado mediante os 

duodécimos de seguida detalhados: 

 

Quantidade Localização Transferência 
Anual

Gestão, conservação e promoção da limpeza de lavadouros 5 Motrinos, Barrada, Outeiro, 
Telheiro e Rossio (Ferragudo) 4.500,00 €

Gestão, conservação e promoção da limpeza de sanitários 6 Monsaraz, Motrinos e Outeiro 5.400,00 €

Gestão e manutenção de parques infantis públicos 3 Motrinos, Outeiro e Telheiro 2.625,00 €

Gestão, conservação e promoção da limpeza do cemitério 2 Monsaraz e Motrinos 16.400,00 €

Fornecimento de material de limpeza às Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
Estabelecimentos do Ensino Pré-escolar 3 salas Escola EB1 e Jardim de Infância de 

Freguesia de Monsaraz 660,00 €

Recolha de Resíduos Sólidos e manutenção das Papeleiras de Monsaraz Vila Medieval de Monsaraz 15.000,00 €

Conservação e pequenas reparações de Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
Estabelecimentos do Ensino Pré-Escolar 3 salas Na circunscrição territorial da 

Freguesia de Monsaraz 3.000,00 €

Gestão do Espaço Internet da Freguesia 1 Espaço 
Internet

Espaço Internet situado na Sede 
da Junta de Freguesia de 

Monsaraz
4.800,00 €

Transportes Escolares 19.000,00 €

71.385,00 €

DESCRIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS

PR
ÓP

RI
AS

Tranferência Anual para a Freguesia de Monsaraz

 D
EL

EG
AD

AS
 

 
 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

5.935,0 €    5.950,0 €    5.950,0 €    5.950,0 €    5.950,0 €    5.950,0 €    5.950,0 €    5.950,0 €    5.950,0 €    5.950,0 €    5.950,0 €    5.950,0 €    

71.385,00 €DUODÉCIMOS FREGUESIA DE MONSARAZ

 

 

ARTIGO 5.º 

FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

O Município de Reguengos de Monsaraz, em função das competências próprias e delegadas em seguida assinaladas, obriga-se 

a transferir do seu orçamento próprio para o orçamento da Freguesia de Reguengos de Monsaraz, no decurso do exercício 

económico de 2010, um montante pecuniário de oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e cinco euros (€ 83.585), a ser liquidado 

mediante os duodécimos de seguida detalhados: 
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Quantidade Localização Transferência 
Anual

Gestão, conservação e promoção da limpeza de lavadouros 2 Aldeia de Cima (Reguengos de 
Monsaraz) e Perolivas 1.800,00 €

Gestão, conservação e promoção da limpeza de sanitários 4 Reguengos de Monsaraz, Caridade 
e Perolivas 3.600,00 €

Gestão e manutenção de parques infantis públicos 3 Reguengos de Monsaraz (Bairro de 
São João), Perolivas e Caridade 2.625,00 €

Fornecimento de material de limpeza às Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
Estabelecimentos do Ensino Pré-escolar 28 salas

Escolas EB1 e Jardins de Infância 
da Freguesia de Reguengos de 

Monsaraz
6.160,00 €

Gestão, conservação e promoção da limpeza do cemitério 1 Regtuengos de Monsaraz 16.400,00 €

Gestão e Manutenção de Jardins e outros Espaços Ajardinados, bem como, sebes, 
floreiras, e árvores situadas na via pública, incluindo o controlo de regas e afins. Caridade e Perolivas 6.000,00 €

Conservação e pequenas reparações de Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
Estabelecimentos do Ensino Pré-Escolar 28 salas

Escolas EB1 e Jardins de Infância 
da Freguesia de Reguengos de 

Monsaraz
28.000,00 €

Transportes Escolares 19.000,00 €

83.585,00 €

DE
LE

GA
DA

S

Tranferência Anual para a Freguesia de Reguengos de Monsaraz

DESCRIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS

PR
ÓP

RI
AS

 
 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

7.025,0 €    6.960,0 €    6.960,0 €    6.960,0 €    6.960,0 €    6.960,0 €    6.960,0 €    6.960,0 €    6.960,0 €    6.960,0 €    6.960,0 €    6.960,0 €    

DUODÉCIMOS FREGUESIA DE REGUENGOS DE MONSARAZ 83.585,00 €

 

 

ARTIGO 6.º 

INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO 

1. As competências próprias e delegadas previstas no presente convénio incluem, designadamente, a execução de:    

a. Pintura e/ou caiação, interior e exterior; 

b. Substituição e/ou reparação de vidros, portas e janelas; 

c. Substituição de lâmpadas e outras reparações eléctricas; 

d. Pequenas obras de construção civil, designadamente, goteiras, substituição de telhas e outras; 

e. Substituição e/ou reparação de canalizações, torneiras, autoclismos e outras. 

2. É mutuamente entendido por todas as partes que as competências próprias e delegadas referidas no número anterior 

deverão corresponder a valores de despesas correntes e equilibradas face aos valores transferidos pelo presente protocolo, 

nomeadamente ao nível do fornecimento de material de limpeza e da conservação/pequenas reparações de Escolas do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico e Estabelecimentos de Ensino Pré-Escolar. 
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3. A competência delegada de gestão dos espaços Internet localizados nas Freguesias do Concelho de Reguengos de 

Monsaraz, prevista no presente convénio, é acordada nos seguintes termos: 

a. O Município de Reguengos de Monsaraz compromete-se a manter activa(s) a(s) linha(s) de acesso à Internet e a 

proceder ao pagamento do(s) respectivo(s) custo(s), devido(s) pela utilização regular desse(s) acesso(s);  

b. O Município de Reguengos de Monsaraz fornecerá formação técnica aos monitores de todos os espaços Internet 

das Freguesias, bem assim, fornecerá todos os meios e documentação para que sejam mantidos, de forma actualizada, 

todos os dados estatísticos relativos à actividade destas infra-estruturas municipais; 

c. O funcionamento de todos os Espaços Internet das Freguesias é regulado pelo Regulamento Municipal de 

Utilização e Funcionamento dos Espaços Internet do Concelho de Reguengos de Monsaraz, aprovado pela Assembleia 

Municipal em 30 de Junho de 2008, sob proposta apresentada em 5 de Março de 2008 pela Câmara Municipal, e 

actualmente em vigor no Município de Reguengos de Monsaraz; 

d. As Freguesias comprometem-se em manter abertos ao público todos espaços Internet, durante um período mínimo 

de cinco anos, contados a partir da data da respectiva data de inauguração; 

e. As Freguesias comprometem-se a contratar um monitor para cada um do(s) espaço(s) Internet situado(s) na 

respectiva Freguesia, devendo fazer prova dessa contratação junto da Secção de Contabilidade e Património do 

Município de Reguengos de Monsaraz;   

f. As Freguesias constituem-se nas entidades responsáveis pela manutenção e boa conservação de todos os 

equipamentos instalados nos respectivos espaços Internet; 

g. As Freguesias constituem-se igualmente nas entidades responsáveis pela limpeza, manutenção e conservação das 

instalações físicas onde estão localizados os respectivos espaços Internet;” 

Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente este assunto o Executivo Municipal deliberou, por 
unanimidade:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 35/GP/2009; -------------------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, aprovar o aludido Protocolo de Colaboração e de Cooperação respeitante ao exercício económico 
de 2010, com o valor total a conceder às freguesias no montante de € 318.480,00 (trezentos e dezoito mil quatrocentos 
e oitenta euros), a celebrar entre o Município de Reguengos de Monsaraz e as Freguesias de Campinho, de Campo, de 
Corval, de Monsaraz e de Reguengos de Monsaraz; ------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto a outorgar o sobredito Protocolo de 
Colaboração e Cooperação, em ordem ao preceituado na alínea a), do n.º 1, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ----------------------------------------------------------------------------  

d) Submeter o presente Protocolo de Colaboração e de Cooperação à aprovação da Assembleia Municipal, em ordem 
ao preceituado na alínea s), do n.º 2, do artigo 53.º, nas alíneas b) e c), do n.º 6, do artigo 64.º e no artigo 66.º, todos, 
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ----------------------------------------  

e) Notificar os Presidentes das Juntas de Freguesia de Campinho, de Campo, de Corval, de Monsaraz e de Reguengos 
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de Monsaraz, do teor da presente deliberação; -------------------------------------------------------------------------------------------------  

f) Determinar à Secção de Contabilidade e Património a adopção dos actos administrativos e financeiros indispensáveis 
à execução da presente deliberação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Plano de Gestão de Risco de Corrupção e Infracções Conexas do Município de Reguengos de Monsaraz 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Proposta n.º 36/GP/2009, por si 
firmada em 14 de Dezembro, p.p., referente ao Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas do 
Município de Reguengos de Monsaraz, elaborado em ordem ao disposto na Recomendação datada de 1 de Junho de 
2009, do Conselho de Prevenção da Corrupção; proposta ora transcrita: ---------------------------------------------------------------  

GABINETE  DA  PRESIDÊNCIA 

PROPOSTA N.º 36/GP/2009 

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS DO MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE 

MONSARAZ 

 

Considerando que o Conselho de Prevenção da Corrupção, criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de Setembro, aprovou uma 

Recomendação, em 01 de Junho de 2009, sobre planos de gestão de riscos de corrupção e infracções conexas, nos termos da 

qual os órgãos máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza, 

devem, no prazo de 90 dias, elaborar planos de gestão de riscos de corrupção e infracções conexas e remete-los ao Conselho 

de Prevenção da Corrupção, bem como aos órgãos de superintendência, tutela e controlo; 

considerando que, nos termos da referida Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, os planos de gestão de 

riscos de corrupção e infracções conexas devem conter, nomeadamente, os seguintes elementos: 

a) identificação, relativamente a cada área ou departamento, dos riscos de corrupção e infracções conexas; 

b) com base na referida identificação de riscos, indicação das medidas adoptadas que previnam a sua ocorrência, como por 

exemplo: mecanismos de controle interno; segregação de funções; definição prévia de critérios gerais e abstractos, 

designadamente na concessão de benefícios públicos e no recurso a especialistas externos, nomeação de júris 

diferenciados para cada concurso, programação de acções de formação adequada; 

c) definição e identificação dos vários responsáveis envolvidos na gestão do plano, sob a direcção do órgão dirigente máximo; 

d) elaboração anual de um relatório sobre a execução do plano; 

e considerando que o Conselho de Prevenção da Corrupção deliberou, na sua reunião de 21 de Outubro de 2009, prorrogar até 

31 de Dezembro o prazo para apresentação dos Planos de Prevenção de Riscos, atento ao período eleitoral que decorreu, 

nomeadamente, nas autarquias locais, bem como à complexidade e novidade da matéria; e, 

somos a propor ao Executivo Municipal: 

a) a aprovação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção de e Infracções Conexas do Município de Reguengos de 

Monsaraz, que se anexa e se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os devidos e legais efeitos; 
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b) a submissão do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção de e Infracções Conexas do Município de Reguengos de 

Monsaraz à aprovação da Assembleia Municipal; 

c) que seja determinado ao Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente da Câmara Municipal a remessa do sobredito 

Plano ao Conselho de Prevenção da Corrupção; e, 

a aprovação da constituição de uma equipa multidisciplinar responsável pela elaboração do relatório anual de execução do 

Plano, composta pelos seguintes elementos: Sr. João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente 

da Câmara Municipal, Dr.ª Rute Paula Quintas Sereto Murteira, Técnica Superior, Maria da Graça Baptista Charrua Murteira e 

Jorge Manuel Barona Rodrigues, os coordenadores técnicos, respectivamente, das Secções de Expediente Urbanístico e de 

Aprovisionamento e Gestão de Stocks e Dr.ª Marta de Jesus Rosado Santos, Jurista.” 

Outrossim, o aludido Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas do Município de Reguengos de 
Monsaraz, que se transcreve: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

PLANO DE GESTÃO DE RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 

 
O Concelho de Prevenção da Corrupção, designado pelo acrónimo CPC, criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de Setembro, é uma 

entidade administrativa independente, que funciona junto do Tribunal de Contas, e desenvolve uma actividade de âmbito nacional 

no domínio da prevenção da corrupção e infracções conexas.  

No âmbito da sua actividade, o CPC aprovou uma Recomendação, em 1 de Julho de 2009, sobre “Planos de gestão de riscos de 

corrupção e infracções conexas”, nos termos da qual «Os órgãos máximos das entidades gestoras de dinheiros, valores ou 

patrimónios públicos, seja qual for a sua natureza, devem, no prazo de 90 dias, elaborar planos de gestão de riscos e infracções 

conexas.» 

Tais planos devem conter, nomeadamente, os seguintes elementos: 

a) Identificação, relativamente a cada área ou departamento, dos riscos de corrupção e infracções conexas; 

b) Com base na identificação dos riscos, identificação das medidas adoptadas que previnam a sua ocorrência (por exemplo, 

mecanismos de controlo interno, segregação de funções, definição prévia de critérios gerais e abstractos, designadamente na 

concessão de benefícios públicos e no recurso a especialistas externos, nomeação de júris diferenciados para cada concurso, 

programação de acções de formação adequada, etc.); 

c) Definição e identificação dos vários responsáveis envolvidos na gestão do plano, sob a direcção do órgão dirigente 

máximo; 

d) Elaboração anual de um relatório sobre a execução do plano. 

Tal Recomendação surge na sequência da deliberação de 4 de Março de 2009 em que o CPC deliberou, através da aplicação de 

um questionário aos Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local, directa ou indirecta, incluindo o sector 

empresarial local, proceder ao levantamento dos riscos de corrupção e infracções conexas nas áreas da contratação pública e da 

concessão de benefícios públicos. 
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Tal inquérito, bem como o respectivo Relatório-síntese, são instrumentos fundamentais para a elaboração de um Plano de gestão 

de riscos de corrupção e infracções conexas. 

A gestão do risco é uma actividade que assume um carácter transversal, constituindo uma das grandes preocupações dos 

diversos Estados e das organizações de âmbito global, regional e local. Revela-se um requisito essencial ao funcionamento das 

organizações e dos estados de Direito Democrático, sendo fundamental nas relações que se estabelecem entre os cidadãos e a 

Administração, no desenvolvimento das economias e no normal funcionamento das instituições. 

Trata-se, assim, de uma actividade que tem por objectivo salvaguardar aspectos indispensáveis na tomada de decisões, e que 

estas se revelem conformes com a legislação vigente, com os procedimentos em vigor e com as obrigações contratuais a que as 

instituições estão vinculadas. 

É certo que muitas vezes a legislação vigente não propicia, de forma fácil, a tomada de decisão sem riscos. Com efeito, a 

legislação a aplicar é, muitas vezes, burocratizante, complexa, vasta e desarticulada, existindo uma excessiva regulamentação, 

muitos procedimentos e sub-procedimentos, o que obstaculiza a criatividade, impede uma correcta gestão de meios materiais e 

dos recursos humanos e potencia o risco do cometimento de irregularidades. 

A gestão do risco é um processo de análise metódica dos riscos inerentes às actividades de prossecução das atribuições e 

competências das instituições, tendo por objectivo a defesa e protecção de cada interveniente nos diversos processos, 

salvaguardando-se, assim, o interesse colectivo. É uma actividade que envolve a gestão, stricto sensu, a identificação de riscos 

imanentes a qualquer actividade, a sua análise metódica, e, por fim, a propositura de medidas que possam obstaculizar 

eventuais comportamentos desviantes. 

O elemento essencial, é, pois, a ideia de risco, que podemos definir como a possibilidade eventual de determinado evento pode 

ocorrer, gerando um resultado irregular. A probabilidade de acontecer uma situação adversa, um problema ou um dano, e o nível 

da importância que esses acontecimentos têm nos resultados de determinada actividade, determina o grau de risco. 

Elemento essencial para a determinação daquela probabilidade é a caracterização dos serviços, que deve integrar os critérios de 

avaliação de ocorrência de determinado risco. 

A gestão do risco é uma responsabilidade de todos os trabalhadores das instituições, quer dos membros dos órgãos, quer do 

pessoal com funções dirigentes, quer do mais simples trabalhador. É também certo que os riscos podem ser graduados em 

função da probabilidade da sua ocorrência e da gravidade das suas consequências, devendo estabelecer-se, para cada tipo de 

risco, a respectiva quantificação. 

São vários os factores que levam a que uma actividade tenha um maior um menor risco. O entanto, os mais importantes são 

inegavelmente: 

• A competência da gestão, uma vez que uma menor competência da actividade gestionária envolvente, 

necessariamente, um maior risco; 

• A idoneidade dos gestores e decisores, com um comportamento ético e um comportamento rigoroso, que levará a um 

menor risco; 

• A qualidade do sistema de controlo interno e a sua eficácia. Quanto menor a eficácia, maior o risco. 

O controlo interno é uma componente essencial da gestão do risco, funcionando como salvaguarda da rectidão da tomada de 

decisões, uma vez que previne e detecta situações anormais. Os serviços públicos são estruturas em que também se verificam 
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riscos de gestão, de todo o tipo, e particularmente riscos de corrupção e infracções conexas. Como sabemos, a corrupção 

constitui-se como um obstáculo fundamental ao normal funcionamento das instituições. 

A acepção mais corrente da palavra corrupção reporta-se à apropriação ilegítima da coisa pública, entendendo-se como o uso 

ilegal dos poderes da Administração Pública ou de organismos equiparados, com o objectivo de serem obtidas vantagens. 

A corrupção pode apresentar-se nas mais diversas formas, desde a pequena corrupção até à grande corrupção nos mais altos 

níveis do Estado e das Organizações Internacionais. Ao nível das suas consequências – sempre extremamente negativas - , 

produzem efeitos essencialmente na qualidade da democracia e do desenvolvimento económico e social. 

No que respeita à Administração Pública em geral e muito particularmente à Administração Autárquica, uma das tendências mais 

fortes da vida das últimas décadas é, sem dúvida, a “abertura” desta à participação dos cidadãos, o que passa, designadamente, 

pela necessidade de garantir de forma efectiva o direito à informação dos administrados. 

Com efeito, exige-se hoje não só que a Administração procure a realização dos interesses públicos, tomando as decisões mais 

adequadas e eficientes para a realização harmónica dos interesses envolvidos, mas que o faça de forma clara, transparente, 

para que tais decisões possam ser sindicáveis pelos cidadãos. 

A Constituição da República Portuguesa garante, no artigo 268.º, o direito que assiste a todos os cidadãos de “serem informados 

pela Administração, sempre que o requeiram, sobre o andamento dos processos em que sejam directamente interessados, bem 

como o de conhecer as resoluções definitivas que sobre eles forem tomadas” e ainda “o direito de acesso aos arquivos e registos 

administrativos, sem prejuízo do disposto na lei em matérias relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal e à 

intimidade das pessoas.” 

A regra é, pois, a liberdade de acesso aos arquivos administrativos, sendo os registos um património de todos que, por isso 

mesmo, devem estar abertos à comunidade. A matéria do acesso aos documentos administrativos a à informação é, de facto, um 

desígnio da cidadania e simultaneamente um instrumento de modernização dos serviços públicos. 

Sempre que se discutem os principais problemas da administração Pública contemporânea, a transparência na tomada das 

decisões é um dos assuntos da maior destaque e relevância. 

O escrutínio eleitoral é obviamente indispensável, deve mesmo ser espelho da nossa vivência democrática, mas importa também 

que, permanentemente, os cidadãos se interessem pela vida pública, acompanhem e colaborem com a Administração Pública 

nas suas iniciativas, participem nas instâncias próprias, expressem os seus objectivos, intervenham na tomada das grandes 

opções políticas que irão, afinal, influenciar o seu destino colectivo e acedam, de forma livre, aos arquivos administrativos.  

A disponibilização da informação e o princípio do arquivo aberto constituem-se, assim, como uma das formas mais fundamentais, 

uma vez por que tal via existe a possibilidade de todas as medidas serem analisadas e sindicadas. 

Face às considerações precedentes, a Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, consciente de que a corrupção e os 

riscos conexos são um sério obstáculo ao normal funcionamento das instituições, revelando-se como uma ameaça à democracia, 

prejudicando a seriedade das relações entre a Administração Pública e os cidadãos; outrossim, obstando ao desejável 

desenvolvimento das economias e ao normal funcionamento dos mercados, apresenta o seu PLANO DE GESTÃO DE RISCOS 

DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS, de acordo com a seguinte estrutura: 

I. Compromisso ético. 

II. Organograma e Identificação dos responsáveis. 
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III. Identificação das áreas e actividades, dos riscos de corrupção e infracções conexas, da qualificação da frequência 

dos riscos, das medidas a adoptar e dos responsáveis. 

IV. Controlo e monitorização do Plano. 

 

I. COMPROMISSO ÉTICO 

 

Para além das normas legais aplicáveis, as relações que se estabelecem entre os membros dos órgãos, os trabalhadores e 

demais colaboradores do Município, bem como no seu contacto com as populações, assentam, nomeadamente, num conjunto de 

princípios e valores, cujo conteúdo está, em parte, já vertido na Carta Ética da Administração Pública. A saber: 

 

a) Integridade, procurando as melhores soluções para o interesse público que se pretende atingir; 

b) Comportamento profissional; 

c) Consideração Ética nas acções; 

d) Responsabilidade social; 

e) Não exercício de actividades externas que possam interferir com o desempenho das suas funções no Município ou criar 

situações de conflitos de interesses; 

f) Promoção, em tempo útil, do debate necessário à tomada de decisões; 

g) Respeito absoluto pelo quadro legal vigente e cumprimento das orientações internas e das disposições regulamentares; 

h) Manutenção da mais estrita isenção e objectividade;  

i) Transparência na tomada de decisões e na difusão da informação; 

j) Publicitação das deliberações municipais e das decisões dos membros dos órgãos; 

k) Igualdade no tratamento e não discriminação; 

Declaração de qualquer presente ou benefício que possam influenciar a imparcialidade com que exercem as suas funções. 

II. ORGANOGRAMA E IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

III. ORGANOGRAMA 

O Município de Reguengos de Monsaraz é uma pessoal colectiva de direito público que visa a prossecução de interesses 

próprios dos seus munícipes. No desempenho das suas atribuições, os serviços do Município de Reguengos de Monsaraz 

prosseguem fins de interesse público municipal, designadamente: 

a) dinamizar o desenvolvimento sócio-económico do município, através da realização das acções e tarefas necessárias ao 

cumprimento dos objectivos constantes das Grandes Opções do Plano aprovadas pelos órgãos autárquicos; 

b) atingir elevados padrões de qualidade e capacidade de resposta nos serviços prestados à população; 

c) gerir com eficiência os recursos disponíveis tendo em vista uma gestão racionalizada e moderna; 
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d) promover a participação dos cidadãos e dos agentes sócio-económicos do município nos processos de tomada de decisão; 

e) promover a dignificação e valorização profissional e cívica dos trabalhadores municipais. 

O Município de Reguengos de Monsaraz tem actualmente a estrutura orgânica que consta do Regulamento da Estrutura 

Orgânica dos Serviços da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, publicado no Diário da República, Apêndice n.º 153, II 

Série, n.º 226, de 24 de Novembro de 2005. 

Contudo, por proposta do Presidente da Câmara Municipal, do mandato autárquico 2009-2013, o Executivo Municipal aprovou 

um novo organograma funcional dos serviços municipais, conjuntamente com a alteração do mapa de pessoal, procedendo, 

assim, a uma reestruturação orgânica dos serviços, de forma a promover a eficiência e eficácia da gestão pública deste 

Município.  

Actualmente, encontra-se, assim, em curso, a implementação do novo organograma infra apresentado e a regulamentação dos 

serviços. 

 

 Organograma Funcional 

Macroestrutura 

 

 

 



 
 

 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 
Câmara Municipal 

 

ACTA N.º 5     —      16 de Dezembro de 2009   Página 124 de 166 

 

Órgãos Autárquicos e de Apoio 

 

 

 

 

 

 

Organograma Funcional por Unidade Orgânica 

Administrativa e Financeira 
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Ambiente, Obras e Serviços Municipais 

 

 

 

Ordenamento do Território e Gestão Urbanística 

 

 

 

Planeamento e Projectos Estruturais 
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Cultura, Educação, Desporto e Acção Social 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 

− Presidente da Câmara Municipal – José Gabriel Paixão Calixto 

− Gabinete de Apoio ao Presidente:  

 João Manuel Paias Gaspar 

 Ana Isabel Sardinha Managil 

 

− Vice-Presidente da Câmara Municipal – Manuel Lopes Janeiro 

− Vereadores em regime de permanência: Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes Margalha 

− Gabinete de Apoio à Vereação 



 
 

 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 
Câmara Municipal 

 

ACTA N.º 5     —      16 de Dezembro de 2009   Página 127 de 166 

 

 João José Salgado Roma 

 

− Gabinete Jurídico – Marta de Jesus Rosado Santos 

− Gabinete Técnico Florestal – Ana Margarida Paixão Ferreira 

− Gabinete de Informática – Carlos Boto Medinas 

− Gabinete de Comunicação e Imagem – Carlos Manuel Cunha Pereira Martins Barão 

 

− Unidades Orgânicas: 

• Administrativa e Financeira: 

 Sub-Unidades Orgânicas:  

• Contabilidade e Património - Benvinda Caeiro Lopes Monteiro (Coordenadora Técnica) 

• Taxas e Licenças – Maria Beatriz Lopes da Silva (Coordenadora Técnica) 

• Recursos Humanos – Laurentino de Jesus Godinho (Coordenador Técnico) 

• Balcão Único – Fernando da Ascensão Fernandes Mendes (Coordenador Técnico) 

• Administrativa e Gestão Documental - Fernando da Ascensão Fernandes Mendes 

(Coordenador Técnico) 

 

• Ambiente, Obras e Serviços Municipais 

 Sub-Unidades Orgânicas: 

• Serviços de Produção e Manutenção – Néstor Falé Fialho (Assistente Operacional) 

• Requalificação Urbana e Espaços Verdes – Nuno Miguel Antunes Lourenço (Técnico 

Superior) 

• Higiene e Ambiente Urbano – Sónia Sofia Cardoso Almeida (Técnica Suprior) 

• Águas e Saneamento Básico – Henrique Joaquim Tiago Medinas (Assistente Operacional) 

• Aprovisionamento e Gestão de Stocks - Jorge Manuel Barona Rodrigues (Coordenador 

Técnico) 

• Serviços Veterinários – Rui Manuel dos Santos Silva Aleixo (Técnico Superior) 

• Trânsito e Mobilidade Urbana – Eduardo Jorge de Sousa Albardeiro (Técnico Superior) 

• Mercado Municipal – João Francisco Boto Pimenta (Assistente Operacional) 

• Actividades Cinegéticas – Jaime Miguel Santos Rodrigues 

• Ordenamento do Território e Gestão Urbanística 
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 Sub-Unidades Orgânicas: 

• Planeamento e Gestão Urbanística – Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis (Técnico 

Superior) 

• Expediente Urbanístico – Maria da Graça Batista Charrua Murteira (Coordenadora Técnica) 

• Fiscalização Técnica - Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis (Técnico Superior) 

 

• Planeamento e Projectos Estruturais 

 Sub-Unidades Orgânicas: 

• Administrativa de Obras e Projectos – João Manuel Paias Gaspar (Coordenador Técnico) 

• Serviços Técnicos e Projectos Municipais – João Zacarias Gonçalves (Técnico Superior) 

• Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento – Patrícia Isabel dos Santos Casimiro (Técnica 

Superior) 

 

• Cultura, Educação, Desporto e Acção Social 

 Sub-Unidades Orgânicas: 

• Acção Social – Sónia Maria Medinas Canhão Cavaco (Técnica Superior) 

• Educação e Parque Escolar – João Paulo Passinhas Batista (Técnico Superior) 

• Desporto e Juventude – Pedro Nuno Campos Natário (Técnico Superior) 

• Cultura – sem responsável 

• Turismo – Maria de Jesus Cardoso Gamado (Assistente Técnica) 

• Administrativa e Organização de Eventos - Francisca Conceição Bento Galamba 

(Coordenadora Técnica) 

 

IV. DENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS E ACTIVIDADES, DOS RISCOS DE CORRUPÇÃO E INFRACÇÕES CONEXAS, DA 
QUALIFICAÇÃO DA FREQUÊNCIA DOS RISCOS, DAS MEDIDAS E DOS RESPONSÁVEIS. 

 

Tendo em conta que o Município de Reguengos de Monsaraz, enquanto Autarquia Local, visa a prossecução de interesses 

próprios das populações respectivas (vide artigos 235.ºe 236.º, n.º 1 da Constituição da República Portuguesa) e considerando 

as suas atribuições e competências, foram identificadas como susceptíveis de geração de riscos de corrupção e infracções 

conexas as seguintes áreas: 

 

1. Aquisição de bens e serviços; 
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2. Contratação de empreitadas; 

3. Urbanismo e Edificação; 

4. Recursos Humanos; 

5. Gestão Administrativa e Financeira; 

6. Concessão de benefícios Públicos (Ex: subsídios). 

 

Seguidamente, apresenta-se um quadro com os principais riscos potenciais de ocorrência de situações de corrupção ou 

infracções conexas, identificados para cada área, bem como a respectiva unidade e sub-unidade orgânica, a frequência dos 

riscos – em função do grau de probabilidade de ocorrência em caso de inexistência de medidas de prevenção – bem como as 

medidas que se pretendem adoptar para prevenir a sua ocorrência e mitigar o seu impacto. 

 

ÁREA UNIDADE 
ORGÂNICAS 

SUB-UNIDADE 
ORGÂNICA MISSÃO PRINCIPAIS 

ACTIVIDADES 
RISCOS 

IDENTIFICADOS/ 
POTENCIAIS RISCOS 

FREQUÊNCIA 
DO RISCO: 

-MUITO FREQUENTE; 
-FREQUENTE; 

-POUCO FREQUENTE; 
-INEXISTENTE 

MEDIDAS 
PROPOSTAS 

PARA 
PREVENIR A 

OCORRÊNCIA 
DO RISCO 

IDENTIFICAÇÃO 
DOS 

RESPONSÁVEIS 

Gestão 
Administrati

va e 
Financeira 

Administrativa 
e 

Financeira 
 

Administrativa 
e Gestão 
Documental 
 
 

Assegurar as 
tarefas que se 
inserem no 
domínio da 
administração, da 
recepção, 
classificação, 
distribuição e 
expedição de 
correspondência 

- Assegurar o 
expediente relativo a 
recenseamentos 
eleitorais, inquéritos 
administrativos e 
outros; 

-  Elaborar editais 
sobre as matérias 
que lhe estejam 
cometidas e fazê-los 
publicar; 

- Emitir certidões sobre 
factos que constem 
dos arquivos 
municipais e efectuar 
autenticação de 
todos os documentos 
oficiais de interesse 
municipal, que não 
sejam da atribuição 
específica do GJN; 

- Proceder ao registo 
geral da 
correspondência e 
requerimentos 
entrados e promover 
a sua distribuição 
pelas unidades 
orgânicas 
respectivas; 

- Executar tarefas 
inerentes à recepção, 
classificação, 
distribuição e 
expedição de 
correspondência e 
outros documentos; 

- Escriturar e manter 
em ordem os livros 
próprios da secção. 

 

Área de improvável 
risco 
 

Pouco frequente 
ou quase 
inexistente 
 

 

Fernando da 
Ascensão 
Fernando 
Mendes 
(Coordenador 
Técnico) 

Recursos 
Humanos 

Administrativa 
e Financeira  

(cont.) 

 
Recursos 
Humanos 
 
 

Desenvolver 
todos os 
procedimentos 
relativos à área 
de Recursos 
Humanos 
 

- Executar as tarefas 
e procedimento 
administrativos 
relativos à 
admissão e 
mobilidade de 
pessoal, 

Áreas de potencial 
existência de riscos 
de corrupção e de 
infracções conexas: 
 
I - 
RECRUTAMENTO 

 
Pouco frequente 
 
 

- Criação de 
regras 
gerais de 
rotatividad
e dos 
elementos 
que 

Laurentino de 
Jesus Godinho  
(Coordenador 
Técnico) 
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ÁREA UNIDADE 
ORGÂNICAS 

SUB-UNIDADE 
ORGÂNICA MISSÃO PRINCIPAIS 

ACTIVIDADES 
RISCOS 

IDENTIFICADOS/ 
POTENCIAIS RISCOS 

FREQUÊNCIA 
DO RISCO: 

-MUITO FREQUENTE; 
-FREQUENTE; 

-POUCO FREQUENTE; 
-INEXISTENTE 

MEDIDAS 
PROPOSTAS 

PARA 
PREVENIR A 

OCORRÊNCIA 
DO RISCO 

IDENTIFICAÇÃO 
DOS 

RESPONSÁVEIS 

nomeadamente 
preparando e 
instruindo os 
processos de 
concurso; 

- Organizar e manter 
actualizados os 
processos 
individuais e 
cadastro pessoal; 

- Elaborar o mapa de 
pessoal e 
respectivas 
alterações; 

- Elaborar as listas 
de antiguidade do 
pessoal; 

- Processar, em 
articulação com a 
contabilidade, os 
vencimentos e 
demais abonos do 
pessoal e dos 
autarcas em regime 
de permanência; 

- Assegurar a 
elaboração e 
acompanhamento 
de todos os 
processos de 
acidentes de 
serviços; 

- Organizar e 
remeter às 
entidades 
competentes os 
processos de 
aposentação do 
pessoal. 

 

DE PESSOAL: 
- Ausência de 

mecanismos que 
obriguem à 
rotatividade dos 
elementos 
integrantes dos 
júris; 

- Intervenção em 
procedimento de 
selecção ou no 
procedimento de 
avaliação 
pessoal de 
elementos com 
relações de 
proximidade, 
relações 
familiares ou de 
parentesco com 
os candidatos ou 
os avaliados; 

- Ausência ou 
deficiente 
fundamentação 
dos actos de 
selecção do 
pessoal; 

- Ausência ou 
deficiente 
fundamentação 
dos resultados 
das decisões de 
avaliação; 

- Não 
disponibilização 
aos interessados 
de mecanismos 
de acesso 
facilitado e 
célere a 
informação 
procedimental 
relativa a 
procedimentos 
de selecção ou 
de avaliação de 
pessoal, por 
parte dos 
interessados 

 
II - OUTROS 
PROCEDIMENTOS: 
- Utilização 

excessiva do 
recurso ao 
trabalho 
extraordinário 
como forma de 
suprir 
necessidades 
permanentes do 
serviço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

compõem 
os júris de 
concurso, 
de forma a 
assegurar 
que as 
decisões 
ou as 
propostas 
de decisão 
não 
fiquem, por 
regra, 
concentrad
as nos 
mesmos 
trabalhado
res, 
dirigentes 
ou eleitos; 

- Exigência 
de entrega 
de uma 
declaração 
de 
impedimen
to, que 
deverá ser 
expressa, 
sob a 
forma 
escrita, e 
apensa ao 
procedime
nto em 
causa (ver 
Anexo I); 

- Sensibiliza
r os 
intervenien
tes 
decisores 
no âmbito 
dos 
procedime
ntos de 
recrutame
nto e 
selecção, 
avaliação, 
ou outros 
actos de 
gestão de 
pessoal, 
para a 
necessida
de de 
fundament
ação das 
suas 
decisões; 

- Nomeação 
de um 
responsáv
el ou 
“gestor” do 
procedime
nto e 
identificaçã
o do 
respectivo 
contacto 
dentro dos 
serviços; 

- Elaboraçã
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ÁREA UNIDADE 
ORGÂNICAS 

SUB-UNIDADE 
ORGÂNICA MISSÃO PRINCIPAIS 

ACTIVIDADES 
RISCOS 

IDENTIFICADOS/ 
POTENCIAIS RISCOS 

FREQUÊNCIA 
DO RISCO: 

-MUITO FREQUENTE; 
-FREQUENTE; 

-POUCO FREQUENTE; 
-INEXISTENTE 

MEDIDAS 
PROPOSTAS 

PARA 
PREVENIR A 

OCORRÊNCIA 
DO RISCO 

IDENTIFICAÇÃO 
DOS 

RESPONSÁVEIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

o e 
disponibiliz
ação de 
orientaçõe
s no 
sentido da 
não 
utilização 
do trabalho 
extraordiná
rio como 
forma de 
suprir 
necessida
des 
permanent
es dos 
serviços; 

- Levantame
nto anual 
das 
reclamaçõ
es, 
recursos 
hierárquico
s ou 
acções 
judiciais 
interpostas
, em que o 
reclamante 
ou 
recorrente 
alega, com 
sucesso, a 
ausência 
ou a 
deficiente 
fundament
ação das 
decisões 
da 
Administra
ção; 

- Disponibili
zação, 
através 
das novas 
tecnologia
s da 
informação 
de toda a 
informação 
de carácter 
administrat
ivo, nos 
termos do 
estabeleci
do na Lei 
de Acesso 
aos 
Document
os 
Administrat
ivos. 

 

Gestão 
Administrati

va e 
Financeira 

Administrativa 
e Financeira  
(cont.) 

Taxas e 
Licenças 
 

Proceder à 
emissão de 
diversas licenças 
e assegurar os 
procedimentos 
atinentes ao 
pagamento das 
taxas, tarifas e 
licenças e outros 

- Proceder à emissão 
das diversas licenças; 

- Proceder à expedição 
de avisos e editais 
para pagamento de 
taxas, tarifas e 
licenças e outros 
rendimentos, não 
especialmente 

Áreas de potencial 
existência de riscos 
de corrupção e de 
infracções conexas: 
 
I -ATENDIMENTO 
AOS MUNÍCIPES: 
Violação dos 
princípios gerais da 

Pouco frequente 
 

- Sensibiliza
ção dos 
trabalhado
res para as 
consequên
cias da 
corrupção 
e 
infracções, 

Maria Beatriz 
Lopes da Silva 
(Coordenadora 
Técnica) 
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ÁREA UNIDADE 
ORGÂNICAS 

SUB-UNIDADE 
ORGÂNICA MISSÃO PRINCIPAIS 

ACTIVIDADES 
RISCOS 

IDENTIFICADOS/ 
POTENCIAIS RISCOS 

FREQUÊNCIA 
DO RISCO: 

-MUITO FREQUENTE; 
-FREQUENTE; 

-POUCO FREQUENTE; 
-INEXISTENTE 

MEDIDAS 
PROPOSTAS 

PARA 
PREVENIR A 

OCORRÊNCIA 
DO RISCO 

IDENTIFICAÇÃO 
DOS 

RESPONSÁVEIS 

rendimentos, não 
especialmente 
cometidos a 
outras Secções 
 

cometidos a outras 
secções; 

- Elaborar os processos 
de licenciamento para 
abertura e 
funcionamento de 
estabelecimentos, 
passagem das 
respectivas certidões, 
alargamento e 
autenticação de 
horários; 

- Apoiar a elaboração 
da tabela de taxas, 
tarifas e preços do 
Município. 

actividade 
administrativa; 
parcialidade, falta de 
isenção e 
tratamento 
diferenciado de 
munícipes. 
 
 

com 
possível 
elaboração 
de um 
glossário 
sobre o 
significado 
de 
corrupção 
e outras 
infracções 
conexas, 
com 
exemplos 
de 
situações 
de 
corrupção 
ou outras; 

- Ampla 
divulgação 
dos 
princípios 
gerais da 
actividade 
administrat
iva; 

- Formação 
dos 
funcionário
s sobre o 
CPC; 

- Informação 
visível 
relativa à 
existência 
de livro de 
reclamaçõ
es; 

- Elaboraçã
o de um 
relatório 
anual das 
reclamaçõ
es 
apresentad
as, quer 
seja em 
livro oficial 
de 
reclamaçõ
es ou em 
requerime
nto 
próprio, 
por tipo, 
frequência 
e resultado 
da 
decisão. 

 

Gestão 
Administrati

va e 
Financeira 

Administrativa 
e Financeira  
(cont.) 

Contabilidade 
e Património 

Desenvolver 
todos os 
procedimentos 
relativos às áreas 
da contabilidade 
e património 
 

- Apoiar a elaboração 
dos documentos 
previsionais, 
nomeadamente 
Orçamento e os 
Planos, bem como as 
respectivas revisões e 
alterações; 

- Assegurar o 
funcionamento do 
sistema de 
contabilidade, com 
respeito aos princípios 
e regras 

POTENCIAIS 
RISCOS: 
- Assumpção de 

despesas sem 
prévio cabimento 
na respectiva 
dotação 
orçamental; 

- Impossibilidade 
ou deficiente 
controlo sobre 
execução 
orçamental por 
deficiência das 

Pouco frequente 

- Definir 
correctame
nte planos 
e 
objectivos; 

- Procedime
ntos 
efectivos e 
documenta
dos; 

- Limites de 
responsabi
lidade bem 
definidos; 

Benvinda Caeiro 
Lopes Monteiro 
(Coordenadora 
Técnica)  



 
 

 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 
Câmara Municipal 

 

ACTA N.º 5     —      16 de Dezembro de 2009   Página 133 de 166 

 

ÁREA UNIDADE 
ORGÂNICAS 

SUB-UNIDADE 
ORGÂNICA MISSÃO PRINCIPAIS 

ACTIVIDADES 
RISCOS 

IDENTIFICADOS/ 
POTENCIAIS RISCOS 

FREQUÊNCIA 
DO RISCO: 

-MUITO FREQUENTE; 
-FREQUENTE; 

-POUCO FREQUENTE; 
-INEXISTENTE 

MEDIDAS 
PROPOSTAS 

PARA 
PREVENIR A 

OCORRÊNCIA 
DO RISCO 

IDENTIFICAÇÃO 
DOS 

RESPONSÁVEIS 

contabilísticas, os 
documentos 
previsionais e os 
documentos de 
prestação de contas; 

- Verificar as condições 
legais para a 
realização das 
despesas; 

- Acompanhar e 
fiscalizar a tesouraria 
e contas bancárias do 
Município; 

- Acompanhar os 
processos de 
contracção de 
empréstimos 
bancários; 

- Organizar e manter 
actualizado o sistema 
de inventário e 
cadastro municipal; 

- Assegurar os 
procedimentos 
necessários à 
aquisição, oneração, 
alienação abate e 
controlo dos bens do 
município; 

- Assegurar os 
procedimentos 
administrativos e a 
permanente 
actualização dos 
registos dos bens 
imóveis e 
procedimentos 
relativos a cedência, 
alienação ou 
aquisição dos 
referidos bens, 
excluindo os fogos 
municipais de 
habitação; 

- Assegurar a gestão 
dos seguros dos bens 
móveis e imóveis do 
Município. 

aplicações 
informáticas; 

-  Incumprimento 
ou cumprimento 
defeituoso das 
regras de 
controlo interno; 

- Deficiências ao 
nível da 
inventariação e 
avaliação dos 
bens. 

- Elaboraçã
o e ou 
cumprimen
to de 
regras de 
controlo 
interno. 

Gestão 
Administrati

va e 
Financeira 

 Tesouraria 

Promover todos 
os procedimentos 
relativos à 
tesouraria do 
Município 

- Promover a 
arrecadação de 
receitas virtuais e 
eventuais, entregando 
aos contribuintes o 
respectivo recibo; 

- Efectuar pagamentos 
de acordo com a 
respectiva ordem, 
verificando a 
conformidade legal 
dos mesmos; 

- Manter devidamente 
escriturados os livros 
de tesouraria e 
cumprir as disposições 
legais e 
regulamentares 
aplicáveis à 
contabilidade 
municipal; 

- Entregar, diariamente, 
o resumo diário de 
tesouraria e os 
documentos de receita 
e despesa ao 
responsável pela sub-

POTENCIAIS 
RISCOS: 
- Incumprimento 

ou cumprimento 
defeituoso das 
regras de 
controlo interno; 

- Omissões na 
prestação de 
contas do 
movimento de 
operações de 
tesouraria 

Pouco frequente 

- Registo 
detalhado 
dos factos, 
sendo que 
todas as 
operações 
devem ser 
relevadas 
de uma 
forma 
sistemática 
e 
sequencial 
e todas as 
passagens 
dos 
documento
s pelos 
diversos 
sectores 
devem 
ficar 
documenta
das; 

- Reforço 
das 
medidas 

Domingas Clara 
Paulino 
(Tesoureira) 
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ÁREA UNIDADE 
ORGÂNICAS 

SUB-UNIDADE 
ORGÂNICA MISSÃO PRINCIPAIS 

ACTIVIDADES 
RISCOS 

IDENTIFICADOS/ 
POTENCIAIS RISCOS 

FREQUÊNCIA 
DO RISCO: 

-MUITO FREQUENTE; 
-FREQUENTE; 

-POUCO FREQUENTE; 
-INEXISTENTE 

MEDIDAS 
PROPOSTAS 

PARA 
PREVENIR A 

OCORRÊNCIA 
DO RISCO 

IDENTIFICAÇÃO 
DOS 

RESPONSÁVEIS 

unidade orgânica 
contabilidade e 
património; 

- Assegurar os 
depósitos e o controlo 
das contas bancárias 
titulares da autarquia. 

 

de controlo 
interno, 
caso se 
revele 
necessário
. 

Aquisição 
de Bens e 
Serviços 

Ambiente, 
Obras e 
Serviços 
Municipais 

Aprovisioname
nto e Gestão 
de Stocks 
 

Assegurar todos 
os procedimentos 
relativos à 
aquisição de 
bens e serviços 
necessários à 
execução das 
actividades e do 
funcionamento 
dos serviços e 
proceder à 
gestão racional 
dos stocks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Assegurar, gerir e 
monitorizar 
Procedimentos para a 
aquisição ou locação 
de bens e serviços; 

-  Processo de 
conferimento de bens 
entregues e das 
respectivas guias e 
facturas; 

- Proceder à gestão 
racional dos stocks; 

- Proceder ao 
armazenamento e 
gestão material dos 
bens e ao 
fornecimento 
respectivo aos 
serviços mediante 
requisição própria; 

- Assegurar o normal 
funcionamento do 
armazém, procedendo 
ao movimento e 
registo de entradas e 
saídas de bens do 
armazém; 

- Colaborar na 
organização e 
actualização do 
inventário e cadastro 
de bens municipais. 

POTENCIAIS 
RISCOS: 
- Indefinição das 

responsabilidade
s de cada um 
dos 
intervenientes no 
processo da 
contratação, nas 
diversas fases; 

-  Inexistência de 
cabimentação 
prévia da 
despesa; 

-  Fundamentação 
insuficiente do 
recurso ao ajuste 
directo, quando 
baseado em 
critérios 
materiais; 

- Controlo 
deficiente dos 
prazos; 

- Intervenção em 
procedimento de 
elementos com 
relações de 
proximidade, 
relações 
familiares ou de 
parentesco com 
os potenciais 
prestadores de 
serviços; 

-  Inexistência ou 
insuficiência de 
mecanismos de 
controlo 
relativamente à 
execução do 
contrato de 
aquisição de 
bens tendo-se 
em conta o 
prazo de 
vigência; 

- Não 
acompanhament
o e avaliação 
regulares do 
desempenho do 
contratante, de 
acordo com os 
níveis de 
quantidade e 
qualidade 
estabelecidos no 
contrato; 

- Inexistência de 
inspecção ou de 
acto que 
certifique as 
quantidades e 
qualidade dos 
bens e serviços, 
antes da 

Pouco frequente/ 
Frequente 

- Aprovação 
de 
instruções/
procedime
ntos 
escritos 
que 
regulem os 
procedime
ntos de 
planeamen
to, com 
todas as 
fases do 
concurso e 
seus 
possíveis 
incidentes; 

- Garantir 
que não se 
verificam 
situações 
de 
impedimen
tos na 
composiçã
o dos júris; 

- Definição 
prévia das 
responsabi
lidades de 
cada um 
dos 
intervenien
tes, nos 
processos 
de 
aquisição 
de bens e 
serviços; 

- Disponibili
zação,nom
eadamente
, através 
das novas 
tecnologia
s de 
informação
, de toda a 
informação 
administrat
iva, nos 
termos 
estabeleci
dos na Lei 
de Acesso 
aos 
Document
os 
Administrat
ivos; 

- Segregaçã
o de 
funções; 

- Obtenção 
de 
declaraçõe

Jorge Manuel 
Barona 
Rodrigues  
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ÁREA UNIDADE 
ORGÂNICAS 

SUB-UNIDADE 
ORGÂNICA MISSÃO PRINCIPAIS 

ACTIVIDADES 
RISCOS 

IDENTIFICADOS/ 
POTENCIAIS RISCOS 

FREQUÊNCIA 
DO RISCO: 

-MUITO FREQUENTE; 
-FREQUENTE; 

-POUCO FREQUENTE; 
-INEXISTENTE 

MEDIDAS 
PROPOSTAS 

PARA 
PREVENIR A 

OCORRÊNCIA 
DO RISCO 

IDENTIFICAÇÃO 
DOS 

RESPONSÁVEIS 

emissão da 
ordem de 
pagamento e/ou 
inspecção ou 
avaliação da 
quantidade e da 
qualidade dos 
bens e serviços 
adquiridos 
efectuada 
somente por um 
trabalhador; 

- Existência de 
favoritismo 
injustificado. 

s de 
interesses 
privados 
dos 
trabalhado
res; 

-  
Implement
ação de 
normas 
internas 
que 
garantam 
a boa e 
atempada 
execução 
dos 
contratos 
por parte 
dos 
fornecedor
es/prestad
ores de 
serviços; 

- Actos 
prévios de 
inspecção 
e 
certificaçã
o da 
quantidade 
e da 
qualidade 
dos bens e 
serviços 
adquiridos; 

- Exigência 
da 
presença 
de dois 
trabalhado
res na 
inspecção 
ou 
avaliação 
da 
quantidade 
e 
qualidade 
dos bens e 
serviços 
adquiridos; 

- Implement
ação e 
cumprimen
to de 
sistema de 
controlo 
interno, 
que 
garanta, 
nomeadam
ente, o 
cumprimen
to 
dos prazos 
nos 
procedime
ntos; 

- Implement
ação de 
procedime
ntos de 
análise da 
informação 
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ÁREA UNIDADE 
ORGÂNICAS 

SUB-UNIDADE 
ORGÂNICA MISSÃO PRINCIPAIS 

ACTIVIDADES 
RISCOS 

IDENTIFICADOS/ 
POTENCIAIS RISCOS 

FREQUÊNCIA 
DO RISCO: 

-MUITO FREQUENTE; 
-FREQUENTE; 

-POUCO FREQUENTE; 
-INEXISTENTE 

MEDIDAS 
PROPOSTAS 

PARA 
PREVENIR A 

OCORRÊNCIA 
DO RISCO 

IDENTIFICAÇÃO 
DOS 

RESPONSÁVEIS 

recolhida 
para 
identificar 
eventuais 
lacunas ou 
vulnerabili
dades. 

 

Urbanismo 
e Edificação 

Ordenamento 
do território e 
Gestão 
Urbanística 

Expediente 
Urbanístico e 
Planeamento e 
Gestão 
Urbanística 

Assegurar todos 
os procedimentos 
nas áreas de 
planeamento e 
gestão 
urbanística e 
assegurar, de um 
modo geral o 
expediente 
administrativo 
relativo àquelas 
áreas 

I. Expediente 
Urbanístico 
- Proceder ao registo, 

classificação e 
distribuição de 
documentos da 
unidade orgânica; 

- Assegurar o 
expediente dos 
processos de 
loteamento, obras 
particulares, pedidos 
de informação prévia, 
simples informações e 
outros; 

- Assegurar a 
elaboração de 
licenças; 

- Assegurar o 
expediente de 
licenciamento de 
indústrias, elevadores 
e postos de 
abastecimento de 
combustíveis; 

- Assegurar o 
expediente relativo a 
processos de divisão 
de prédios rústicos e 
urbanos e emitir as 
certidões relativas aos 
mesmos. 
 

II. Planeamento e 
Gestão Urbanística 
- Assegurar a 

manutenção da 
informação do PDM; 

- Elaborar os estudos e 
regulamentos 
necessários à 
melhoria das áreas 
urbanas existentes; 

- Coordenar, organizar 
ou realizar tarefas de 
concepção 
urbanística; 

- Elaborar os planos 
municipais de 
ordenamento do 
território (PMOT); 

- Elaborar planos de 
requalificação urbana, 
bem como de 
qualificação dos 
núcleos habitacionais 
das diversas 
localidades, inseridas 
na área geográfica do 
município; 

- Apreciar e dar parecer 
final sobre os 
projectos de 
loteamento urbanos e 
respectivas alterações 
e sua conformidade 
com os planos de 

POTENCIAIS 
RISCOS: 
- Acumulações de 

funções 
privadas por 
parte dos 
técnicos e 
dirigentes 
intervenientes 
nos 
procedimentos 
de autorização e 
licenciamento 
de operações 
urbanísticas; 

- Falta de 
imparcialidade 
potenciada pela 
intervenção 
sistemática de 
determinado(s) 
técnico(s) em 
processos da 
mesma 
natureza, 
processos 
instruídos pelos 
mesmos 
requerentes ou 
processos 
instruídos por 
requerentes 
com algum tipo 
de proximidade, 
o que poderá 
propiciar o 
favorecimento 
ou 
desfavoreciment
o; 

- Acumulação de 
tarefas de 
apreciação de 
projectos com 
funções de 
fiscalização da 
execução, pelo 
menos, no 
âmbito dos 
mesmos 
processos; 

-  

Pouco frequente/ 
Frequente 

- Criação de 
mecanismos 
de controlo 
acrescido do 
exercício das 
funções 
privadas por 
parte dos 
técnicos e 
dirigentes 
intervenientes 
nos 
procedimentos 
de autorização 
e 
licenciamento 
de operações 
urbanísticas; 
- 
Implementaçã
o de medidas 
de 
organização 
de trabalho, 
por forma a 
assegurar a 
rotatividade e 
variabilidade, 
por parte dos 
técnicos, no 
exercício das 
suas funções; 
-Criação de 
regras de 
distribuição de 
processos de 
forma a 
acautelar que 
um eterminado 
técnico não 
fique 
responsável 
de forma 
continuada 
pelos 
processos de 
determinado 
requerente; 
- Exigência de 
entrega de 
uma 
declaração de 
impedimento, 
que deverá ser 
expressa e 
sob a forma 
escrita, 
apensa ao 
processo em 
análise; 
Nomeação de 
um gestor do 
procedimento 
e identificação 
do respectivo 
contacto 
dentro dos 

Maria da Graça 
Batista Charrua 
Murteira 
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ÁREA UNIDADE 
ORGÂNICAS 

SUB-UNIDADE 
ORGÂNICA MISSÃO PRINCIPAIS 

ACTIVIDADES 
RISCOS 

IDENTIFICADOS/ 
POTENCIAIS RISCOS 

FREQUÊNCIA 
DO RISCO: 

-MUITO FREQUENTE; 
-FREQUENTE; 

-POUCO FREQUENTE; 
-INEXISTENTE 

MEDIDAS 
PROPOSTAS 

PARA 
PREVENIR A 

OCORRÊNCIA 
DO RISCO 

IDENTIFICAÇÃO 
DOS 

RESPONSÁVEIS 

ordenamento e 
legislação em vigor, 
após os pareceres dos 
demais serviços e 
entidades que sobre a 
matéria devam 
pronunciar-se; 

- Promover a realização 
de estudos e elaborar 
propostas relativas à 
gestão financeira do 
processo urbanístico; 

- Propor novas técnicas 
e métodos de 
planificação e gestão 
do território, incluindo 
a programação e a 
adopção de 
mecanismos, critérios 
e instrumentos de 
compensação; 

- Programar as 
necessidades de 
terrenos infra-
estruturados para 
implantação de 
equipamentos 
previstos nos planos; 

- Propor a aprovação ou 
alteração de posturas 
e regulamentos 
relativos à gestão 
urbanística; 

- Apreciar e dar parecer 
sobre projectos de 
especialidades de 
obras particulares; 

- Apreciar os projectos 
de arquitectura de 
novas construções; 

- Apreciar pedidos de 
licenciamento de 
ocupação da via 
pública; 

- Apreciar os projectos 
de loteamento e dar 
pareceres sobre os 
mesmos; 

- Efectuar a medição de 
projectos de 
arquitectura e 
loteamentos urbanos 
com vista ao 
pagamento das taxas 
municipais devidas; 

- Emitir pareceres sobre 
todas as acções de 
licenciamento que 
tenham por objecto 
alterações ao uso do 
solo; 

- Efectuar as vistorias 
para a concessão de 
licenças de utilização 
e de divisão em 
propriedade 
horizontal; 

- Emitir pareceres sobre 
informações prévias 
relativas a destaques 
e loteamentos e sobre 
a execução de obras 
isentas de licença ou 
autorização; 

- Instruir e dar 

serviços; 
-Informação 
visível relativa 
à existência do 
livro de 
reclamações. 
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ÁREA UNIDADE 
ORGÂNICAS 

SUB-UNIDADE 
ORGÂNICA MISSÃO PRINCIPAIS 

ACTIVIDADES 
RISCOS 

IDENTIFICADOS/ 
POTENCIAIS RISCOS 

FREQUÊNCIA 
DO RISCO: 

-MUITO FREQUENTE; 
-FREQUENTE; 

-POUCO FREQUENTE; 
-INEXISTENTE 

MEDIDAS 
PROPOSTAS 

PARA 
PREVENIR A 

OCORRÊNCIA 
DO RISCO 

IDENTIFICAÇÃO 
DOS 

RESPONSÁVEIS 

sequência a 
processos de obras 
coercivas; 

- Aprovar as telas finais. 

Contratação 
de 

Empreitada
s 

Planeamento e 
Projectos 

Estruturais 

Administrativa 
de Obras e 
Projectos 

Assegurar a 
elaboração dos 
estudos e 
projectos 
relativos a infra-
estruturas e 
equipamentos e 
proceder à 
organização e 
acompanhament
o dos processos 
de concurso, 
nomeadamente, 
os de empreitada 

- Proceder à 
organização de todos 
os processos de 
concurso – de 
empreitadas e 
efectuar o seu 
acompanhamento; 

 

POTENCIAIS 
RISCOS: 
- Enunciação 

deficiente ou 
insuficiente dos 
critérios de 
adjudicação e 
dos factores e 
eventuais 
subfactores de 
avaliação das 
propostas, 
quando 
exigíveis; 

- Não audição 
dos 
concorrentes 
sobre o relatório 
preliminar/decis
ão de 
adjudicação; 

- Existência de 
ambiguidades, 
lacunas e 
omissões no 
clausulado das 
peças de 
concurso; 

- Não existência 
de uma 
avaliação “à 
posteriori” do 
nível de 
qualidade e do 
preço das 
empreitadas 
realizadas aos 
diversos 
empreiteiros. 

Pouco frequente 

- Segregaçã
o de 
funções; 

- Criação de 
regras 
gerais de 
rotatividade 
dos 
elementos 
que 
compõem 
os júris de 
concurso; 

- Obtenção 
de 
declaraçõe
s de 
interesses 
privados 
dos 
trabalhador
es; 

- Avaliação 
“à 
posteriori” 
do nível de 
qualidade e 
das 
empreitada
s 
realizadas 
aos 
empreiteiro
s; 

- Implementa
ção de 
procedimen
tos de 
análise da 
informação 
recolhida 
para 
identificar 
eventuais 
lacunas ou 
vulnerabilid
ades. 

 

João Manuel 
Paias Gaspar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concessão 
de 

Benefícios 
Públicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cultura, 
Educação, 
Desporto e 
Acção Social  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acção 
social/Educaçã
o e Parque 
Escolar/ 
Desporto e 
Juventude/ 
Cultura/ 
Turismo/Admin
istrativa e 
Organização 
de Eventos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparação, 
execução e 
avaliação dos 
meios, 
programas, 
procedimentos e 
medidas 
municipais, 
referentes à área 
da cultura, 
património 
cultural e turismo, 
do apoio social, 
educativo, da 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
• ÁREA A REALÇAR: 
- Concessão de 

benefícios públicos 
– área do desporto, 
cultura, 
organização de 
eventos; 

-  Atribuição de 

 
- Muito embora 

seja regra ser o 
órgão colegial 
executivo do 
Município que 
delibera sobre a 
atribuição de 
benefícios 
públicos, 
constata-se que 
não existe 
instrumento 
geral ou 
abstracto que 
estabeleça as 
regras de 
atribuição de 
benefícios 
públicos, o que 
pode ser 
potenciador de 
uma situação de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frequente 

 
- Aprovação 

de 
regulament
o municipal 
relativo à 
concessão 
de 
benefícios, 
que 
estabeleça 
os 
procedimen
tos e os 
critérios de 
atribuição; 

- Aprovação 
de 
regulament
o municipal 
relativo à 
atribuição e 
utilização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos Manuel 
Santos Janes 
Costa e 
Francisca 
Conceição Bento 
Galamba 



 
 

 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 
Câmara Municipal 

 

ACTA N.º 5     —      16 de Dezembro de 2009   Página 139 de 166 

 

ÁREA UNIDADE 
ORGÂNICAS 

SUB-UNIDADE 
ORGÂNICA MISSÃO PRINCIPAIS 

ACTIVIDADES 
RISCOS 

IDENTIFICADOS/ 
POTENCIAIS RISCOS 

FREQUÊNCIA 
DO RISCO: 

-MUITO FREQUENTE; 
-FREQUENTE; 

-POUCO FREQUENTE; 
-INEXISTENTE 

MEDIDAS 
PROPOSTAS 

PARA 
PREVENIR A 

OCORRÊNCIA 
DO RISCO 

IDENTIFICAÇÃO 
DOS 

RESPONSÁVEIS 

juventude, da 
ocupação dos 
tempos livres, de 
lazer e do 
desporto. 

habitação social 
municipal 

 

favorecimento 
ou 
desfavoreciment
o; 

- Processo não 
estar 
documentado e 
organizado 
(pedido, 
decisão, 
fundamentação, 
contrato/protoco
lo); 

- Muito embora 
seja regra ser o 
órgão colegial 
executivo do 
Município que 
delibera sobre a 
atribuição 
habitação social 
municipal, 
constata-se que 
não existe 
instrumento 
geral ou 
abstracto que 
estabeleça as 
regras de 
atribuição e 
utilização da 
habitação social 
municipal, o que 
pode ser 
potenciador de 
uma situação de 
favorecimento 
ou 
desfavoreciment
o. 

da 
habitação 
social 
municipal; 

- Publicitaçã
o dos 
regulament
os 
municipais 
no sítio do 
município 
na Internet; 

-  Exigência 
de 
declaração 
de 
interesses; 

- Verificação/
apreciação 
do 
compromis
so 
assumido 
pela 
entidade 
beneficiária
; 

- Estabeleci
mento de 
consequên
cias do 
incumprime
nto ou do 
cumpriment
o 
defeituoso 
por parte 
do 
beneficiário
, 
nomeadam
ente a 
devolução 
da quantia 
entregue e 
do 
benefício 
recebido. 

 
 

IV. CONTROLO E MONITORIZAÇÃO DO PLANO 

Após a implementação do Plano, a Câmara Municipal deve proceder a um rigoroso controlo de validação, no sentido de verificar 

a conformidade factual entre as normas do Plano e a aplicação das mesmas. Assim, devem ser criados métodos e definidos 

procedimentos pelos responsáveis, que contribuam para assegurar o desenvolvimento e controlo das actividades de forma 

adequada e eficiente, de modo a permitir a salvaguarda dos activos, a prevenção e detecção de situações de ilegalidade, fraude 

e erro, garantindo a exactidão dos registos contabilísticos e os procedimentos de controlo a utilizar para atingir os objectivos 

definidos. 

A noção de controlo e monitorização do Plano remete para a definição lata de auditoria. A palavra auditor tem a sua origem no 

latim “auditirus – Aquele que tem a virtude de ouvir e rever as contas.” A auditoria gravita sobre a noção de exame e análise que 

conduz à emissão de uma opinião, mormente em parecer ou relatório. É uma função de avaliação exercida independentemente, 

para avaliar e examinar a actividade da organização e a prossecução do Plano, numa óptica de prestação de um serviço à 

própria organização. 
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Numa fase de implementação inicial do Plano, a Câmara Municipal deve ter como objectivo de monitorização periódica a 

emissão de um relatório anual onde é feita a auditoria/avaliação interna do Plano. 

Estas tarefas devem ser prosseguidas por um serviço próprio de Auditoria Interna ou por uma equipa multidisciplinar designada 

para o efeito. 

Para dotar o relatório final de informação rigorosa e fidedigna, os executores do relatório dispõem de enumeras técnicas de 

trabalho, entre as quais se destacam: 

• Análise de informação solicitada à entidade; 

• Análise da informação própria; 

• Cruzamento de informações anteriores; 

• Entrevistas; 

• Simulação 

• Amostra. 

Sempre com a preocupação de avaliar, à data, a implementação do Plano, os auditores internos devem elaborar um relatório 

completo, objectivo, claro, conciso e oportuno. A conclusão sobre o resultado da auditoria/avaliação ao Plano deve conter uma 

avaliação global. 

Para tanto, deverão estar expressa no relatório as “descobertas”, deficiências e recomendações relativas às situações 

encontradas durante a auditoria. No relatório, equiparam-se em importância as não conformidades com o Plano e as 

recomendações necessárias às alterações das não conformidades diagnosticadas. 

O processo de monitorização tem necessariamente uma natureza dinâmica, sendo que os relatórios anuais devem sempre incidir 

sobre a última das realidades e não se focarem, ad eternum, no ponto de partida em que começou a ser implementado o Plano. 

CRONOGRAMA 

 2009 2010 

Medidas a Implementar 
Dez. Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Constituição da Comissão/Equipa de Monitorização do PGRCIC              

Acções de divulgação              

Criação do Código de Conduta/Faqs/Outros              

Acções de Sensibilização              

Aprovação do Código de Conduta ou outros              

Acções de Formação              

Declaração de Compromisso Incompatibilidades e incumprimentos              

      Disponibilização e assinatura              

      Verificação de preenchimento              

Reunião de acompanhamento              

Elaboração do relatório anual sobre o cumprimento do Plano de 

Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas 

 
            

Envio do do relatório anual sobre o cumprimento do Plano de Gestão 

de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas 
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 2009 2010 

Medidas a implementar Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

1. Aquisição de bens e serviços              

2. Contratação de empreitadas              

3. Urbanismo e edificação              

4. Recursos Humanos              

5. Gestão Administrativa e Financeira              

6. Concessão de Benefícios Públicos              

  

 

ANEXO I 

Declaração de Compromisso relativa a incompatibilidade, impedimentos e escusa 

1. Identificação 

Nome __________________________________________________________________________________________ 

Residência ________________________________________________________________________________ 

Localidade__________________________________ Código Postal __________________________________ 

Bilhete de Identidade ________________________/Documento único _______________________________ 

2. Funções 

Funções __________________________________________________________________________________________ 

Unidade Orgânica/Serviço ___________________________________________________________________ 

3. Declaração 

Declara ter conhecimento das incompatibilidades ou impedimentos previstos na Lei, designadamente: 

- Na Constituição da Republica Portuguesa; 

- No Código do Procedimento Administrativo (CPA) (artigos 44.º e 51.º) 

- No regime de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas (artigos 26.º e 30.º) 

- No estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado. 

E que pedirá dispensa de intervir em procedimentos quando ocorra circunstância pela qual possa razoavelmente suspeitar-se da 

sua isenção ou da rectidão da sua conduta, designadamente nas situações constantes do artigo 48.º do CPA. 

Mais declara que, caso se venha a encontrar em situação de incompatibilidade, impedimento ou escusa, dela dará imediato 

conhecimento ao respectivo superior hierárquico ou ao presidente do órgão ou júri de que faça parte. 

4. Observações 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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____________________, _____ de _______________ de ________ 

____________________________ 

(Assinatura) 

 

ANEXO II - Ficha de Avaliação de desempenho de fornecedor/avaliação da satisfação da qualidade do fornecedor 

AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES DO MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

SERVIÇO/ 

BEM: 

 Representante 
Serviço/bens: 

Nome/função: 

 

FORNECEDOR: 

PESSOA A CONTACTAR: 

Índice de Desempenho – ID 

A Tipo de fornecimento N.º fornecimento 

S N 
B* C* 

Observações 

       

       

       

       

       

       

 

FONTES 

 

• Deliberação sobre avaliação da gestão de riscos de corrupção e infracções conexas e Questionário sobre “Avaliação da 

Gestão de Riscos”, remetido ao Conselho de Prevenção da Corrupção, de acordo com o Aviso n.º 5882/2009, publicado em 

Diário da República, 2.ª Série, N.º 55, de 19 de Março de 2009; 

• Recomendação n.º 1/2009, de 01 de Julho de 2009, do Conselho de Prevenção da Corrupção, sobre Planos de gestão de 

riscos de corrupção e infracções conexas, publicada em Diário da República, 2.ª Série, N.º 140, de 22 de Julho de 2009; 

• Relatório-Síntese do Questionário sobre avaliação da gestão de riscos de corrupção e infracções conexas, publicado em 

Diário da República, 2.ª Série, N.º 140, de 22 de Julho de 2009; 
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• Deliberação de 21 de Outubro de 2009, do Conselho de Prevenção da Corrupção, sobre a prorrogação do prazo para 

apresentação dos Planos de Prevenção de Risco; 

• Guião para elaboração de Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas, do Conselho de Prevenção 

da Corrupção; 

• Plano-Tipo de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infracções Conexas, da Associação Municipal 

de Municípios; 

• Carta Ética da Administração Pública; 

•  “Prevenir a Corrupção – Um Guia Explicativo sobre a Corrupção e Crimes Conexos” – Gabinete para as Relações 

Internacionais Europeias e de Cooperação do Ministério da Justiça (Janeiro de 2007). 

Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ---  

a) Acolher o teor da Proposta n.º 36/GP/2009; --------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, aprovar o Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas do Município de 
Reguengos de Monsaraz; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Submeter o sobredito Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infracções Conexas do Município de Reguengos 
de Monsaraz à aprovação da Assembleia Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Remeter o aludido Plano ao Conselho de Prevenção e Corrupção;--------------------------------------------------------------------  

e) Aprovar a constituição de uma equipa multidisciplinar responsável pela elaboração do relatório anual de execução do 
Plano, composta pelos seguintes elementos: Sr. João Manuel Paias Gaspar, Chefe de Gabinete de Apoio Pessoal do 
Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Rute Paula Quintas Sereto Murteira, Técnica Superior, Maria da Graça Baptista 
Charrua Murteira e Jorge Manuel Barona Rodrigues, os coordenadores técnicos, respectivamente, das Secções de 
Expediente Urbanístico e de Aprovisionamento e Gestão de Stocks e Dr.ª Marta de Jesus Rosado Santos, Jurista. -------  

 Protocolo de Colaboração entre a VALORMED e o Município de Reguengos de Monsaraz 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro deu conta da Proposta n.º 02/VP/2009, por si 
firmada em 11 de Dezembro, p.p., referente ao Protocolo de Colaboração a outorgar entre a VALORMED – Sociedade 
Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos, Lda e este Municipio de Reguengos de Monsaraz, tendente a 
dar um encaminhamento adequado aos resíduos e embalagens de medicamentos; proposta ora transcrita: -----------------  

 “GABINETE  DA  VEREAÇÃO 

PROPOSTA N.º 02/VP/2009 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A VALORMED E O MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 

 

 



 
 

 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ 
Câmara Municipal 

 

ACTA N.º 5     —      16 de Dezembro de 2009   Página 144 de 166 

 

 

A sociedade comercial por quotas “VALORMED – Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos, Lda.”, 

adiante designada por VALORMED, apresentou ao Município uma proposta para celebração de um Protocolo de Cooperação, 

que tem como objectivo dar um encaminhamento adequado aos resíduos e embalagens de medicamentos prevenindo a sua 

descarga quer nos contentores de recolha de resíduos sólidos urbanos, quer no meio ambiente, fomentando a sua entrega nas 

Farmácias, contribuindo para uma melhor qualidade ambiental dos munícipes. 

Assim e considerando que o sobredito Protocolo não envolve quaisquer prestações financeiras entre as partes; 

considerando que competirá ao Município de Reguengos de Monsaraz, no âmbito do Protocolo, proceder à colocação nos 

contentores de resíduos sólidos urbanos, de um autocolante da VALORMED com a seguinte inscrição: “Embalagens de 

medicamentos fora de uso aqui não. Na Farmácia sim.”; divulgar e apoiar as acções de sensibilização ambiental, atinentes ao 

tema resíduos e embalagens de medicamentos, que venham a decorrer; outrossim, proceder à junção à factura do consumo da 

água, de uma monofolha informativa sobre as vantagens ambientais de entrega nas farmácias de resíduos de embalagens e 

medicamentos fora de uso;  

considerando que a VALORMED terá como obrigações: patrocinar o desenvolvimento das referidas acções de sensibilização 

ambiental, fornecer todo o material necessário para as acções ambientais, bem como, divulgar os projectos acordados entre as 

partes nas farmácias existentes no Concelho; 

considerando que os órgãos municipais têm atribuições nos domínios do ambiente e saneamento básico, competindo-lhe, 

designadamente, a gestão dos resíduos sólidos urbanos; e, 

considerando que o Município de Reguengos de Monsaraz visa erradicar a simples deposição ou descarga de resíduos e 

embalagens de medicamentos no lixo doméstico, de forma a minimizar o impacto dos mesmos, quer na saúde pública, quer no 

ambiente; outrossim, proporcionar aos seus munícipes uma melhor qualidade ambiental; 

 

Somos a propor ao Executivo Municipal: 

a) a aprovação da minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a “VALORMED – 

Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos, Lda.”, que se anexa e se dá aqui por integralmente 

reproduzida para todos os devidos e legais efeitos; 

b) mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, José Gabriel Paixão Calixto, a outorgar 

o sobredito Protocolo, em harmonia ao preceituado nas alíneas a) e b), do n.º 1, do artigo 68.º, do regime jurídico das 

competências e funcionamento dos Órgãos dos Municípios e das Freguesias, aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e; 

l) que seja determinado ao Gabinete Jurídico, à Divisão de Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos e à Secção de 

Impostos, Taxas, Tarifas e Licenças, da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, a adopção dos legais procedimentos e 

actos administrativos e materiais inerentes à cabal e integral execução da deliberação camarária que recair sobre a presente 

proposta.” 

Outrossim, a minuta do sobredito Protocolo de Colaboração, ora transcrita:------------------------------------------------------------  
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“PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

ENTRE 

VALORMED – Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos, Lda., com sede na Av. da Túlipas, Edifício 

Miraflores, n.º 6, 15º D, pessoa colectiva n.º 504 537 466, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais, neste 

acto representada por José Carapeto, na qualidade de Director Geral, doravante designada por VALORMED; 

E 

MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ, pessoa colectiva de direito público com o n.º 507 040 589, com sede à Praça da 

Liberdade, desta Cidade de Reguengos de Monsaraz, legalmente representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Dr. José 

Gabriel Paixão Calixto, em ordem ao preceituado, designadamente, na alínea a), do artigo 68.º, do regime jurídico das 

competências e funcionamento dos órgãos dos Municípios e das Freguesias, aprovado pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, 

na redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, doravante designado por MUNICÍPIO;  

Considerando que se pretende alcançar, entre outros, os seguintes objectivos: 

a) Minimizar o impacto (peso, volume, perigosidade) dos resíduos e embalagens de medicamentos, quer na saúde pública, 

quer no ambiente; 

b) Erradicar a simples deposição ou descarga de resíduos e embalagens de medicamentos no lixo doméstico; 

c) Contribuir para a prossecução dos objectivos nacionais em matéria de política de resíduos, designadamente os objectivos do 

PERSU II e da legislação sobre resíduos de embalagens; 

d) Contribuir para o estabelecimento de hábitos de segurança, de civismo e de “ambientalismo” por parte dos consumidores; 

e) Contribuir para um controlo quantificado e monitorização dos fluxos de resíduos, bem como para o aumento da eficiência dos 

circuitos de recolha e valorização de resíduos. 

Considerando ainda que: 

a) São desígnios do Município de Reguengos de Monsaraz: 

i. Conciliar o crescimento sustentável com a adequada preservação da natureza, de modo a que se desenvolvam as 

actividades económicas conducentes à satisfação das necessidades e expectativas da população; 

ii. Fornecer meios adequados de gestão de resíduos garantindo tratamento apropriado por forma a minimizar o seu 

impacto no meio ambiente; 

iii. Promover acções de sensibilização incutindo ao cidadão responsabilidade e boas práticas de forma a alcançar a 

sustentabilidade; 

iv. Desenvolver, apoiar e participar em projectos técnicos, culturais e de solidariedade incrementando a interligação com 

instituições e a sociedade. 

b) A VALORMED é uma entidade sem fins lucrativos licenciada para a gestão de resíduos e embalagens de medicamentos;  

É celebrado o presente Protocolo de Colaboração que integrando os considerandos precedentes, se regerá pelas cláusulas 

seguintes: 
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Cláusula 1.ª 

Âmbito e Objectivo  

1. O Protocolo diz respeito à colaboração dos Outorgantes para o desenvolvimento de acções de sensibilização ambiental dentro 

do seu âmbito de actuação.  

2. O Protocolo tem como objectivo dar um encaminhamento adequado aos resíduos e embalagens de medicamentos prevenindo 

a sua descarga quer nos contentores de recolha de resíduos sólidos urbanos quer no meio ambiente, fomentando a sua entrega 

nas Farmácias, contribuindo para uma melhor qualidade ambiental da população do Concelho de Reguengos de Monsaraz.  

 

Cláusula 2.ª 

Programa de Sensibilização Ambiental “VALORMED” 

1. Para o desenvolvimento de um Programa de Sensibilização Ambiental a VALORMED compromete-se:  

a) A patrocinar o desenvolvimento de acções de sensibilização ambiental, tendo como temática de fundo os resíduos e 

embalagens de medicamentos; 

b) A fornecer todo o material necessário para as acções ambientais; 

c) A divulgar os projectos acordados entre as partes, nas Farmácias existentes no Concelho de Reguengos de Monsaraz. 

2. Para o desenvolvimento de um Programa de Sensibilização Ambiental o MUNICÍPIO compromete-se:  

a) A colaborar no desenvolvimento das referidas acções e a colocar, nos contentores de resíduos, um autocolante da 

VALORMED com a seguinte inscrição: “Embalagens de medicamentos fora de uso aqui não. Na Farmácia sim”.  

b) A divulgar e a apoiar as acção onde elas venham a decorrer; 

c) Facultar a inclusão, na carta enviada aos Munícipes com a factura do consumo da água de monofolha informativa sobre as 

vantagens ambientais de entrega nas farmácias de resíduos de embalagens e medicamentos fora de uso. 

2. O Programa de Sensibilização Ambiental - VALORMED - terá início com um concurso de Banda Desenhada, sobre a temática 

dos resíduos e embalagens de medicamentos, para os alunos do 1.º Ciclo do Município. 

3. Para concretização do concurso de Banda Desenhada mencionado no número anterior, a VALORMED compromete-se a: 

a) Fornecer todo o material necessário para publicitar o concurso em causa, sendo as normas, prazos e dias de entrega de 

prémios, previamente acordados com o Segundo Outorgante; 

b) O prémio final será constituído por uma viagem com a duração de 1 dia, em local a acordar entre as partes, com custos 

integralmente suportados pela VALORMED. 

4. Para concretização do concurso de Banda Desenhada mencionado no número dois precedente, o MUNICÍPIO compromete-se 

a: 

a) Divulgar e apoiar a acção junto das escolas. 
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Cláusula 3.ª 

Prestações financeiras  

O Protocolo não envolve prestações financeiras entre as Partes. 

 

Cláusula 4.ª 

Duração e renovação do protocolo 

O Protocolo entra em vigor na data da respectiva assinatura e terá a duração de 1 ano, podendo ser renovado por acordo entre 

as partes, com 30 dias de antecedência sobre a data do seu termo, através de carta registada com aviso de recepção.  

 

Cláusula 5.ª 

Dúvidas e omissões 

As dúvidas e omissões deste Protocolo serão esclarecidas por acordo entre os outorgantes. 

Este Protocolo foi elaborado em duplicado, constituído por 4 páginas com o verso em branco, sendo um exemplar para cada uma 

das Partes. “ 

Apreciado e discutido este assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ---------------------------------------------  

a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 02/VP/2009; -------------------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração a outorgar entre o Município de Reguengos de 
Monsaraz e a VALORMED – Sociedade Gestora de Resíduos de Embalagens e Medicamentos, Lda;-------------------------  

c) Mandatar o Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto a outorgar o sobredito Protocolo, 
em ordem ao preceituado nas alíneas a) e b), do n.º 1, do artigo 68.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na 
redacção da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Determinar ao Gabinete Jurídico, à Divisão de Obras Municipais, Ambiente e Serviços Urbanos e à Secção de 
Impostos, Taxas, Tarifas e Licenças a adopção dos legais procedimentos e actos administrativos e materiais 
indispensáveis à execução da presente deliberação.------------------------------------------------------------------------------------------  

 Alteração da Constituição da Comissão de Gestão da Zona de Caça Municipal de Reguengos de Monsaraz 

O Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, Manuel Lopes Janeiro deu conta da Proposta n.º 03/VP/2009, por si 
firmada em 14 de Dezembro, p.p., referente à alteração da constituição da Comissão de Gestão da Zona de Caça 
Municipal de Reguengos de Monsaraz, cujo teor ora se transcreve: ----------------------------------------------------------------------  

 “GABINETE  DA  VEREAÇÃO 

PROPOSTA N.º 03/VP/2009 

ALTERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE GESTÃO DA ZONA DE CAÇA MUNICIPAL DE REGUENGOS DE 
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MONSARAZ 

 

Considerando que a Zona de Caça Municipal de Reguengos de Monsaraz é gerida por uma Comissão de Gestão Interna da 

Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz; 

considerando que o mandato dos membros da Comissão de Gestão da Zona de Caça Municipal tem a duração correspondente 

ao respectivo mandato autárquico em que foi constituida; e, 

considerando o acto leitoral que decorreu no passado dia 11 de Outubro de 2009, do qual resultou um novo Executivo Municipal,  

preconizamos que sejam designados os novos membros da sobredita Comissão, que deverá passar a ser composta pelo 

Vereador responsável pelo Pelouro dos Recurosos Cinegéticos, pelo Técnico Municipal de Recursos Cinegéticos e por um 

representante dos caçadores não associados em qualquer reserva de caça, a designar pela Câmara Municipal, enquanto 

entidade gestora; outrossim, preconizamos que a Comissão proceda à elaboração e aprovação dos Estatutos da Comissão, dos 

quais deve constar, designadamente, a referida composição, bem como do Regulamento Interno da Zona de Caça Municipal de 

Reguengos de Monsaraz, para posterior aprovação pela Câmara Municipal. 

Nestes termos, somos a propor ao Executivo Municipal: 

a) Designar para a Comissão de Gestão da Zona de Caça de Reguengos de Monsaraz, para o mandato autárquico 2009-2013, 

os seguintes membros: 

a. Manuel Lopes Janeiro,Vereador do Pelouro dos Recursos Cinegéticos, que presidirá; 

b. Jaime Miguel Santos Rodrigues, Técnico Municipal responsável pelos Recursos Cinegéticos; e, 

c. José Manuel Medinas Salgado, em representação dos caçadores não associados em qualquer reserva de caça; 

b) determinar que a Comissão de Gestão da Zona de Caça de Reguengos de Monsaraz proceda à elaboração e aprovação dos 

Estatutos da Comissão, bem como do Regulamento Interno da Zona de Caça Municipal de Reguengos de Monsaraz, para 

posterior aprovação pela Câmara Municipal.” 

Apreciado e discutido o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: -------------------------------------------------  

a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 03/VP/2009; -------------------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, designar para a Comissão de Gestão da Zona de Caça Municipal de Reguengos de Monsaraz, 
para o mandato autárquico 2009-2013, os seguintes membros:----------------------------------------------------------------------------  

i) Manuel Lopes Janeiro, Vereador do Pelouro dos Recursos Cinegéticos, que presidirá; ---------------------------------  

ii) Jaime Miguel Santos Rodrigues, Técnico Municipal responsável pelos Recursos Cinegéticos; -----------------------  

iii) José Manuel Medinas Salgado, em representação dos caçadores não associados em qualquer reserva de 
caça. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Determinar que a Comissão de Gestão da Zona de Caça de Reguengos de Monsaraz proceda à elaboração e 
aprovação dos Estatutos da Comissão, bem como do Regulamento Interno da Zona de Caça Municipal de Reguengos 
de Monsaraz, para posterior aprovação desta Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------  
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 Alteração da Composição do Conselho Municipal de Educação 

A Senhora Vereadora, Joaquina Maria Patacho Conchinha Lopes Margalha deu conta da Proposta n.º 06/VJLM/2009 
por si firmada em 14 de Dezembro, p.p., atinente a alteração da composição do Conselho Municipal de Educação, cujo 
teor ora se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“GABINETE  DA  VEREAÇÃO 

PROPOSTA N.º 06/VJLM/2009 

ALTERAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Na senda da Comunicação Interna do Arquivo Municipal n.º DACEDAS –SE 28/2009, de 07 de Dezembro de 2009, atinente à 

constituição do Conselho Municipal de Educação, que se anexa e se dá aqui por integralmente reproduzida para todos os 

devidos e legais efeitos, preconizamos que, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, na redacção da 

Lei n.º 41/2003, de 22 de Agosto, sejam designadas as estruturas existentes no Concelho a convidar para integrar o Conselho 

Municipal de Educação, a fim daquelas poderem designar posteriormente os seus representantes. 

Nestes termos, somos a propor ao Executivo Municipal: 

a) Designar para integrar o Conselho Municipal de Educação: 

1. A Universidade Aberta, enquanto instituição de ensino superior público; e, 

2. A Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de Monsaraz, enquanto Instituição Particular de Solidariedade Social que 

desenvolve actividade na área da educação; estruturas estas que devem designar os respectivos representantes para 

integrarem o Conselho Municipal de Educação; 

submeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal; devendo ainda a Assembleia Municipal de Reguengos de 

Monsaraz eleger para o presente mandato autárquico um Presidente da Junta de Freguesia para integrar a composição do 

Conselho Municipal de Educação, em representação das freguesias do Concelho, em ordem ao preceituado na alínea d), do n.º 

1, do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, na redacção da Lei n.º 41/2003, de 22 de Agosto.” 

Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ---  

a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 06/VJLM/2009;----------------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, aprovar a integração da Universidade Aberta e a Santa Casa da Misericórdia de Reguengos de 
Monsaraz no Conselho Municipal de Educação; ------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Submeter a presente proposta à aprovação da Assembleia Municipal; outrossim, para eleger para o presente 
mandato autárquico um Presidente da Junta de Freguesia para integrar a composição do Conselho Municipal de 
Educação, em representação das freguesias do Concelho, em ordem ao preceituado na alínea d), do n.º 1, do artigo 
1.º, do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro, na redacção da Lei n.º 41/2003, de 22 de Agosto. ----------------------------  

 Prorrogação do Prazo da Garantia Bancária emitida em benefício do Banco BPI  
– João Cerejo dos Santos (Cessão de Créditos) –  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto deu conta da Proposta n.º 37/GP/2009, por si 
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firmada em 16 de Dezembro, p.p., referente à prorrogação do prazo da Garantia Bancária n.º 328 849, emitida pelo 
Banco Espírito Santo, S.A. a favor do Banco BPI, S.A., cujo teor ora se transcreve: -------------------------------------------------  

GABINETE  DA  PRESIDÊNCIA 

PROPOSTA N.º 37/GP/2009 

PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA GARANTIA BANCÁRIA EMITIDA EM BENEFÍCIO DO BANCO BPI – JOÃO CEREJO DOS 

SANTOS (CESSÃO DE CRÉDITOS) 

 

Em 18 de Agosto de 2006, por via da sua garantia bancária autónoma n.º 328 849 (apud doc. 1), o Banco Espírito Santo (BES) 

caucionou, por forma irrevogável, incondicional e à primeira solicitação, o bom cumprimento de todas e quaisquer obrigações 

assumidas ou a assumir pelo Município de Reguengos de Monsaraz, perante o Banco BPI, em virtude da suspensão de efeitos, 

pelo prazo de 3 (três) anos, do acordo de pagamento relativo a créditos cedidos por José Cerejo dos Santos a essa Instituição 

Financeira. 

Em face da informação fidedigna que nos foi oportunamente transmitida pela sociedade de advogados “R. Pinto Duarte, M. 

Medeiros e Associados” (apud doc 2), que patrocina o Município de Reguengos de Monsaraz no processo n.º 2577/05.5 TBPMS-

DJ, a correr termos legais no 1.º Juízo do Tribunal Judicial da Comarca de Porto de Mós, intentado contra o referido João Cerejo 

dos Santos; o mesmo, processo, encontra-se ainda em fase de julgamento, sendo provável que não haja uma decisão definitiva, 

em primeira instância, durante os próximos 3 (três) meses, podendo suceder que, sendo apresentado recurso, seja necessário o 

decurso de um prazo consideravelmente superior até haver uma decisão transitada em julgado. 

Nestes exactos termos, e considerando que se acha precludido o prazo da suspensão de efeitos do acordo de pagamento 

referido, solicitámos a protelação desta mesma suspensão de efeitos por um prazo acrescido de 2 (dois) anos, a contar do dia 18 

de Julho, último, ainda que mediante a renovação do prazo de validade da garantia bancária referida, pelo mesmo período de 

tempo. 

Cremos que no decurso deste prazo de 2 (dois) anos lograremos obter, finalmente, uma sentença judicial transitada em julgado 

que ponha um termo final na demanda supra referida. 

Assim, na sequência do nosso Ofício n.º 5071, de 10.09.2009 e consequentemente da Carta com a referência CIS MSG 236/09 e 

a data 22 de Outubro de 2009, que anexa a Ficha Técnica da Operação, onde constam as condições apresentadas para o 

acordo do Banco BPI.  

Somos a propor ao Executivo Municipal: 

a) A condição de ao montante de 216.302,91, seja acrescido o montante dos juros resultantes da aplicação das condições 

especiais definidas no ponto 8 da Ficha Técnica da Operação anexa à Carta com a referência acima indicada, designadamente, 

acréscimo ao montante da Garantia Bancária de juros Remuneratórios calculados a 24 meses à taxa de juro fixo para o mesmo 

prazo, acrescido de 2%. 

b) A aceitação das seguintes duas contrapartidas, nos termos do ponto 9 da Ficha Técnica da Operação anexa à Carta com 

a referência acima indicada: 

b1)  Instalação de cada um dos três Terminais de Pagamento Automático (TPA’s), sabendo que serão TPA’s Móveis 

com comunicações incluídas, nas seguintes condições: 
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• Tipo de comunicação: EPRS 

• Registo e instalação: EUR 0,00 

• Mensalidade: EUR 25,00 

• Taxa Serviço Comerciante (T.S.C.); 0,90% sobre o valor mínimo de EUR 0,05 

b2) Domiciliação da Receita fiscal Derrama no Banco BPI.” 

Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: ---  

a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 37/GP/2009; -------------------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, aprovar a prorrogação do prazo da garantia bancária em apreço no montante de € 216.302,91, 
acrescido dos juros resultantes da aplicação das condições especiais, designadamente, o acréscimo de juros 
remuneratórios calculados a 24 meses à taxa de juro fixo para o mesmo prazo, acrescido de 2%; ------------------------------  

c) Aceitar duas das contrapartidas referidas: instalação de cada um dos três terminais de pagamento automático 
(TPA’s), nas condições expressas e a domiciliação da receita fiscal Derrama;---------------------------------------------------------  

d) Determinar à Divisão Administrativa e Financeira a adopção dos legais procedimentos e actos administrativos e 
financeiros indispensáveis à execução da presente deliberação. --------------------------------------------------------------------------  

 Administração Urbanística 

Projectos de Arquitectura 

Presente o processo administrativo n.º 95/2008, de que é titular Carlos Jorge Cartaxo da Conceição. ----------------------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da informação técnica n.º 376/2009, 
datada de 15 de Dezembro, p.p., que ora se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------  

Informação Técnica N.º DOTGU/376/2009 

Assunto: Aprovação de alterações ao projecto de Arquitectura para ampliação de uma moradia no prédio urbano 
sito na Rua da Índia, n.º 12, Freguesia de Reguengos de Monsaraz  

Data Reguengos de Monsaraz, 15 de Dezembro de 2009 
Processo n.º 95/2008 
Requerente: Carlos Jorge Cartaxo da Conceição 

 

No seguimento da análise ao processo submetido pelo requerente para controlo prévio, estes serviços técnicos elaboraram as 

seguintes considerações que se revelam neste parecer inter-orgânico, endo-municipal de carácter obrigatório, em ordem ao 

preceituado no Código do Procedimento Administrativo e no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, adiante designado 

pelo acrónimo RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção da Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro:  

 

1. Antecedentes: 
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O Requerente Carlos Jorge Cartaxo da Conceição submeteu a controlo prévio, para efeitos de licenciamento ao abrigo do RJUE, 

o projecto de Arquitectura e Especialidades para ampliação de uma moradia, como se verifica no processo n.º 95/2008 

devidamente apreciado, favoravelmente, na Informação Técnica n.º 341/2008, de 22 de Dezembro, da Divisão de Ordenamento 

do Território e Gestão Urbanística, e na Informação Técnica de 24 de Março de 2009, dos Serviços Técnicos de Obras e 

Urbanização, as quais mereceram deferimento da Câmara Municipal a 23 de Dezembro de 2008 e a 25 de Março de 2009, 

respectivamente. 

 

2. Instrução: 

As alterações ao projecto estão devidamente identificadas e justificadas nas peças escritas e desenhadas apresentadas. 

 

3. Enquadramento no Plano de Urbanização de Reguengos de Monsaraz (PURM): 

Compulsado este Plano Municipal de Ordenamento do Território, verifica-se que as alterações estão em conformidade com os 

parâmetros e as características urbanísticas definidas no artigo 15.º do Regulamento para os solos Urbanizados – Parque 

Habitacional. 

 

4. Normas Técnicas: 

Na sequência da análise consubstanciada nos elementos entregues, a pretensão cumpre o Regulamento Geral de Edificações 

Urbanas, bem como as demais normas e técnicas aplicáveis decorrentes da legislação em vigor.  

 

5. Conclusão: 

De acordo com as alterações apresentadas, verifica-se que as mesmas não desvirtuam o projecto, nem se afiguram impeditivas 

à sua aprovação.  

Face ao exposto, propõe-se superiormente a emissão de parecer favorável.” 

Ponderado, apreciado e discutido o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------  

a) Acolher o teor da informação técnica sobredita; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, aprovar as alterações do projecto de arquitectura em apreço;---------------------------------------------------  

c) Notificar o titular do processo, Carlos Jorge Cartaxo da Conceição, do teor da presente deliberação. -----------------------  

 Presente o processo administrativo n.º 62/2009, de que são titulares Joaquina Gomes Carujo Carreteiro e Outros.----  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da informação técnica n.º 378/2009, 
datada de 16 de Dezembro, p.p., que ora se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------  

Informação Técnica N.º DOTGU/378 /2009 
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Assunto: Comunicação Prévia referente à aprovação dos projectos de Arquitectura e Especialidades para adaptação de 
um imóvel a alojamento local no prédio sito na Rua de S. Marcos do Campo, n.º 25, inscrito sob o artigo n.º 3302 
da Freguesia de Reguengos de Monsaraz e descrito na Conservatória do Registo Predial de Reguengos de 
Monsaraz sob o n.º 3130/19970319 

Data Reguengos de Monsaraz, 16 de Dezembro de 2009 
Processo n.º 62/09 
Requerente: Joaquina Gomes Carujo Carreteiro e Outros 

 

 

No seguimento da análise ao processo submetido pela requerente para controlo prévio, estes serviços técnicos elaboraram as 

seguintes considerações que se revelam neste parecer inter-orgânico, endo-municipal de carácter obrigatório, em ordem ao 

preceituado no Código do Procedimento Administrativo e no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, adiante designado 

pelo acrónimo RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção da Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro:  

1. Introdução: 

A Requerente propõe “… promover a reabilitação do imóvel, mantendo a estrutura, outrossim a cércea e volumetria existente, 

adaptando o espaço a alojamento local.  

 

A proposta contempla 24 quartos, (11 ao nível do r/chão e 13 ao nível do 1.º andar), 48 camas, com instalação sanitária privativa 

sendo um destes destinado a pessoas com mobilidade condicionada. O acesso, quer ao empreendimento quer ao alojamento, 

não dispõe de quaisquer barreiras arquitectónicas. No logradouro não se prevê qualquer construção, ficando este espaço 

destinado a estacionamento privativo dos utentes. Para além dos quartos, estão previstos espaços destinados a recepção, 

instalações sanitárias para ambos os sexos, sala de pequenos almoços, copa, lavandaria e sala de estar. 

 

Aproveitando o pé direito existente, nas duas alas que compreendem o edifício, será construída uma laje intermédia duplicando 

assim a área disponível, ficando, assim, cada piso, com 14 quartos.” (in Memória Descritiva). 

 

2. Instrução: 

De acordo com as peças escritas e desenhadas que integram o processo em epígrafe, conclui-se que o projecto se encontra 

correctamente instruído, em ordem ao preceituado no artigo 12.º, da Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março, relativo à instrução 

de processos de Comunicação Prévia de obras de edificação, e é acompanhado pelos respectivos termos de responsabilidade. 

Assim sendo, verificou-se a possibilidade de se proceder à análise urbanística e arquitectónica da proposta. 

 

Outrossim, foram entregues as seguintes especialidades: 

 

- Projecto de Estabilidade; 

- Projecto de instalação de gás; 
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- Projecto de redes prediais de água e esgotos; 

- Projecto de águas pluviais; 

- Projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

- Estudo de comportamento térmico; 

- Ficha de Segurança contra incêndios; 

- Projecto acústico. 

 

É declarado pelo técnico que a potência eléctrica utilizada é inferior a 50 Kwa. Justificando assim, a isenção do projecto de 

alimentação e distribuição de energia eléctrica nos termos do Decreto-Lei n.º 517/80, de 31 de Outubro e do Decreto-Lei n.º 

272/92, de 3 de Dezembro.  

A proposta contempla todos os requisitos gerais para alojamento local, em ordem ao preceituado na Portaria n.º 517/2008, de 25 

de Junho.  

 

3. Enquadramento no Plano de Urbanização de Reguengos de Monsaraz (PURM): 

Compulsado este Plano Municipal de Ordenamento do Território, verifica-se que a pretensão se localiza na planta de Zonamento, 

na categoria de Solos Urbanizados. Desta forma, verifica-se que a proposta respeita as regras e parâmetros preconizados no 

plano supra-citado, promovendo a instalação de pequenas unidades de alojamento local, dentro do perímetro urbano da cidade, 

funcionando como uma rede complementar aos grandes investimentos, nomeadamente, aos projectos classificados pelo XVII 

Governo Constitucional como Potencial Interesse Nacional.  

 

Na Planta de Condicionantes verifica-se a existência da servidão permanente resultante da ER255, sendo que, o requerente não 

propõe qualquer intervenção no alçado confinante com a estrada.  

  

4. Normas Técnicas: 

Na sequência da análise consubstanciada nos elementos entregues, a pretensão cumpre o Regulamento Geral de Edificações 

Urbanas, bem como as demais normas e técnicas aplicáveis decorrentes da legislação em vigor.  

 

5. Conclusão: 

Face ao exposto, propõe-se superiormente a emissão de Parecer Favorável.” 

Ponderado, apreciado e discutido o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------  

a) Acolher o teor da informação técnica sobredita; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, aprovar a comunicação prévia referente ao projecto de arquitectura e especialidades em apreço; ---  
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c) Notificar os titulares do processo, Joaquina Gomes Carujo Carreteiro e Outros, do teor da presente deliberação. -------  

 Presente o processo administrativo n.º 96/2009, de que é titular Maria da Assunção Amaro Sapata. -----------------------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da informação técnica n.º 369/2009, 
datada de 15 de Dezembro, p.p., que ora se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------  

“Informação Técnica N.º DOTGU/369 /2009 

Assunto: Licenciamento referente aos projectos de Arquitectura para obras de construção de moradia, sita no 
prédio rústico, denominado de “Barro”, com o artigo matricial n.º 014.0063.000, descrito na 
Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1433/091190, na Freguesia de Reguengos de Monsaraz 

Data Reguengos de Monsaraz, 15 de Dezembro de 2009 
Processo n.º 96/2009 
Requerente: Maria da Assunção Amaro Sapata 

 

No seguimento da análise ao processo submetido pelo requerente para controlo prévio, estes serviços técnicos elaboraram as 

seguintes considerações que se revelam neste parecer inter-orgânico, endo-municipal de carácter obrigatório, em ordem ao 

preceituado no Código do Procedimento Administrativo e no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, adiante designado 

pelo acrónimo RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção da Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro:  

 

1. Introdução: 

A Requerente propõe “(…)a construção de uma Habitação unifamiliar com área total de 401.69m² e Anexo com a área total de 

90.90 m² tendo a área total bruta de construção de 492.59 m².  

Toda a Habitação e Anexo se desenvolve num só piso acima da cota de soleira composta pelos seguintes compartimentos: 1 

Hall, 4 Quartos, 4 I.S., 1 Escritório, 1 sala de máquinas, 1 despensa, 1 cozinha, 1 sala de jantar, 1 sala de estar, 1 salão, 1 

alpendre, 1 cozinha regional, 1 garagem, 1 forno, casa das máquinas da piscina. 

Esta proposta encontra-se totalmente enquadrada com a arquitectura e volumetria da região tendo como base sempre o respeito 

por todo o edificado e envolvente que constitui a malha urbana da zona.” (in Memória Descritiva). 

 

2. Instrução: 

De acordo com as peças escritas e desenhadas que integram o processo em epígrafe, conclui-se que o processo se encontra 

correctamente instruído, em ordem ao preceituado no artigo 11.º, da Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março, relativo à instrução 

de processos de Licenciamento de obras de edificação, e é acompanhado pelos respectivos termos de responsabilidade. Assim 

sendo, verificou-se a possibilidade de se proceder à análise urbanística e arquitectónica da proposta. 

 

2.1 Pedido de Isenção 

A requerente solicíta à Câmara Municipal a dispensa de apresentação do projecto para a instalação de gás, em ordem ao 

preceituado no n.º 2, do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 521/99, de 10 de Dezembro, que ora se transcreve para melhor 

compreensão: 
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“(…) 

2 — Excluem-se da obrigação estabelecida no número anterior os edifícios unifamiliares destinados a habitação própria do 

requerente quando não inseridos em áreas urbanizadas ou sujeitas a planos de urbanização dotados de infra-estruturas 

exteriores de gás, desde que aquele solicite a dispensa de apresentação do projecto de instalação de gás à respectiva câmara 

municipal. 

(…)” 

De referir que o plano de Urbanização de Reguengos de Monsaraz não prevê a instalação de rede de infra-estruturas exteriores 

de gás.  

 

3. Enquadramento no Plano de Urbanização de Reguengos de Monsaraz (PURM): 

Compulsado este Plano Municipal de Ordenamento do Território, verifica-se que a pretensão se localiza na planta de Zonamento, 

na categoria de Solos Passíveis de Urbanização Programada – Baixa Densidade. Desta forma, verifica-se que a proposta 

respeita os parâmetros e índices urbanísticos preconizados no plano supra-citado. 

Na Planta de Condicionantes não se verifica a existência de qualquer servidão ou restrição de utilidade pública.  

  

4. Normas Técnicas: 

Na sequência da análise consubstanciada nos elementos entregues, a pretensão cumpre o Regulamento Geral de Edificações 

Urbanas, bem como as demais normas e técnicas aplicáveis decorrentes da legislação em vigor.  

 

5. Conclusão: 

Face ao exposto, coloca-se à consideração superior: 

1. A aprovação do pedido de Isenção de Projecto Gás nos termos sobreditos; 

2. A emissão de Parecer Favorável relativo à aprovação do projecto de Arquitectura.” 

Ponderado, apreciado e discutido o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------  

a) Acolher o teor da informação técnica sobredita; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, aprovar o licenciamento do projecto de arquitectura em apreço;------------------------------------------------  

c) Notificar a titular do processo, Maria da Assunção Amaro Sapata, do teor da presente deliberação. -------------------------  

 Telas Finais 

Presente o processo administrativo n.º 4/2006, de que é titular Paulo José Godinho dos Santos.-----------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da informação técnica n.º 374/2009, 
datada de 15 de Dezembro, p.p., que ora se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------  
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Informação Técnica N.º DOTGU/374/2009 

Assunto: Aprovação de alterações ao projecto de Arquitectura e Telas Finais de construção de uma moradia sita 
no prédio urbano com o artigo matricial n.º 43, à rua da Esperança, Freguesia de Campinho  

Data Reguengos de Monsaraz, 15 de Dezembro de 2009 
Processo n.º 4/2006 
Requerente: Paulo José Godinho dos Santos 

 

No seguimento da análise ao processo submetido pelo requerente para controlo prévio, estes serviços técnicos elaboraram as 

seguintes considerações que se revelam neste parecer inter-orgânico, endo-municipal de carácter obrigatório, em ordem ao 

preceituado no Código do Procedimento Administrativo e no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, adiante designado 

pelo acrónimo RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção da Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro:  

 

1. Antecedentes: 

O Requerente Gomes e Colaço – Canalizações e Equipamentos de Rega, Lda. submeteu a controlo prévio, para efeitos de 

licenciamento ao abrigo do RJUE, o projecto de Arquitectura e Especialidades para construção de uma moradia, processo 

posteriormente averbado em nome de Paulo José Godinho dos Santos, como se verifica no processo n.º 4/2006 devidamente 

apreciado, favoravelmente, na Informação Técnica n.º 44/2006, de 14 de Fevereiro, da Divisão de Ordenamento do Território e 

Gestão Urbanística, e na Informação Técnica de 04 de Julho de 2006, dos Serviços Técnicos de Obras e Urbanização, as quais 

mereceram deferimento da Câmara Municipal a 15 de Fevereiro de 2006 e a 05 de Julho do mesmo ano, respectivamente. 

 

2. Instrução: 

As alterações ao projecto estão devidamente identificadas e justificadas nas peças escritas e desenhadas apresentadas. 

 

3. Enquadramento no Plano Director Municipal: 

Compulsado este Plano Municipal de Ordenamento do Território, verifica-se que as alterações estão em conformidade com os 

parâmetros e as características urbanísticas definidas no artigo 30.º do Regulamento para os Espaços Urbanos. 

 

4. Normas Técnicas: 

Na sequência da análise consubstanciada nos elementos entregues, a pretensão cumpre o Regulamento Geral de Edificações 

Urbanas, bem como as demais normas e técnicas aplicáveis decorrentes da legislação em vigor.  

 

5. Conclusão: 

De acordo com as alterações e telas finais apresentadas, verifica-se que as mesmas não desvirtuam o projecto, nem se afiguram 

impeditivas à sua aprovação.  
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Face ao exposto e em conformidade com o artigo 27.º do RJUE, propõe-se superiormente a emissão de parecer favorável.” 

Ponderado, apreciado e discutido o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------  

a) Acolher o teor da informação técnica sobredita; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, aprovar as telas finais e as alterações do projecto de arquitectura em apreço; -----------------------------  

c) Notificar o titular do processo, Paulo José Godinho dos Santos, do teor da presente deliberação.----------------------------  

 Projectos de Especialidades 

Presente o processo administrativo n.º 29/2008, de que é titular Maria Clara Pinheiro Capucho.------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da informação técnica n.º 226/2009, 
datada de 6 de Outubro, p.p., que ora se transcreve:------------------------------------------------------------------------------------------  

“Divisão de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística 
 

Informação Técnica n.º: 226/2009 Data: 2009/10/06 Processo n.º: 29/2008 
 

Assunto: Licenciamento de Projecto de especialidades referentes às obras de Remodelação para Turismo de Habitação 
de prédio sito na Rua de serventia pública – Reguengos de Monsaraz – freguesia de Reguengos de Monsaraz. 

Requerente: Maria Clara Pinheiro Capucho  

 

Este processo refere-se ao Projecto de Especialidades para adaptação do imóvel em epígrafe.  

Foram entregues os seguintes projectos, devidamente instruídos com o Termo de Responsabilidade previsto no ponto 8 do 
artigo 20º do RJUE – Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro com a nova redacção dada pelo Decreto Lei n.º 177/2001, de 

4 de Junho: 

- Projecto de Estabilidade; 

- Projecto de Instalação de Gás 

- Projecto da rede de Águas, Esgotos e Pluviais; 

- Projecto de Instalações Telefónicas e de Telecomunicações 

- Projecto de Comportamento Térmico - RCCTE; 

- Projecto Acústico. 

Assim, estando todos os projectos instruídos com o respectivo termo de responsabilidade e tendo em conta o referido na 

legislação acima mencionada, que veda a apreciação técnica dos mesmos aos serviços municipais, coloca-se à consideração 

superior a emissão de parecer favorável.” 

Ponderado, apreciado e discutido o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------  

a) Acolher o teor da informação técnica sobredita; ---------------------------------------------------------------------------------------------  
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b) Em consonância, deferir a pretensão em apreço nos exactos termos consignados no aludido parecer; --------------------  

c) Notificar a titular do processo, Maria Clara Pinheiro Capucho, do teor da presente deliberação. ------------------------------  

 Presente o processo administrativo n.º 67/2009, de que é titular Maria das Graças Batalha Candeias Baioa. ------------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da informação técnica n.º 362/2009, 
datada de 4 de Dezembro, p.p., que ora se transcreve:---------------------------------------------------------------------------------------  

Informação Técnica N.º DOTGU/362/2009 

Assunto: Aprovação de projectos de especialidades referentes à ampliação de moradia, construção de 1.º andar 
no prédio urbano sito à rua da Panificadora, n.º 15, com o artigo matricial n.º 2792, Freguesia de 
Reguengos de Monsaraz  

Data Reguengos de Monsaraz, 04 de Dezembro de 2009 
Processo n.º 67/2009 
Requerente: Maria das Graças Batalha Candeias Baioa  

 

No seguimento da análise ao processo submetido pelo requerente para controlo prévio, estes serviços técnicos elaboraram as 

seguintes considerações que se revelam neste parecer inter-orgânico, endo-municipal de carácter obrigatório:  

 

1. Antecedentes: 

A Requerente Maria das Graças Batalha Candeias Baioa submeteu a controlo prévio, para efeitos de licenciamento ao abrigo do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, adiante designado pelo acrónimo RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de Dezembro, na redacção da Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, o projecto de Arquitectura para a ampliação de uma 

moradia, construção de 1.º andar, como se verifica no processo n.º 67/2009 devidamente apreciado, favoravelmente, na 

Informação Técnica n.º 121/2009, de 13 de Julho, da Divisão de Ordenamento do Território e Gestão Urbanística, que mereceu 

deferimento da Câmara Municipal a 15 de Julho 2009. 

 

2. Instrução: 

A Requerente apresentou os seguintes projectos de especialidades, em ordem ao preceituado no n.º 5, do artigo 11.º, da Portaria 

n.º 232/2008 de 11 de Março: 

- Projecto de Estabilidade; 

- Projecto de instalação de gás; 

- Projecto de redes prediais de água e esgotos; 

- Projecto de águas pluviais; 

- Projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

- Estudo de comportamento térmico; 

- Projecto acústico.  
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3. Conclusão: 

Face ao exposto e verificada a correcta instrução do processo, devidamente acompanhado dos respectivos termos de 

responsabilidade dos autores, propõe-se superiormente a emissão de parecer favorável. 

Ponderado, apreciado e discutido o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------  

Acolher o teor da informação técnica sobredita;-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em consonância, deferir a pretensão em apreço nos exactos termos consignados no aludido parecer; -----------------------  

Notificar a titular do processo, Maria das Graças Batalha Candeias Baioa, do teor da presente deliberação. -----------------  

 Presente o processo administrativo n.º 68/2009, de que é titular Ilídio Fialho dos Santos Pina. -------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da informação técnica n.º 375/2009, 
datada de 15 de Dezembro, p.p., que ora se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------  

Informação Técnica N.º DOTGU/375/2009 

Assunto: Aprovação de projectos de especialidades referentes à construção de uma moradia, no prédio urbano sito ao Campo 
25 de Abril n.os 11 e12, Freguesia de Reguengos de Monsaraz  

Data Reguengos de Monsaraz, 15 de Dezembro de 2009 
Processo n.º 68/2009 
Requerente: Ilídio Fialho dos Santos Pina  

 

No seguimento da análise ao processo submetido pelo requerente para controlo prévio, estes serviços técnicos elaboraram as 

seguintes considerações que se revelam neste parecer inter-orgânico, endo-municipal de carácter obrigatório, em ordem ao 

preceituado no Código do Procedimento Administrativo e no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, adiante designado 

pelo acrónimo RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção da Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro:  

 

1. Antecedentes: 

O Requerente Ilídio Fialho dos Santos Pina submeteu a controlo prévio, para efeitos de licenciamento ao abrigo do RJUE, o 

projecto de Arquitectura para a construção de uma moradia, como se verifica no processo n.º 68/2009 devidamente apreciado, 

favoravelmente, na Informação Técnica n.º 123/2009, de 14 de Julho, da Divisão de Ordenamento do Território e Gestão 

Urbanística, que mereceu deferimento da Câmara Municipal a 15 de Julho 2009. 

 

2. Instrução: 

O Requerente apresentou os seguintes projectos de especialidades, em ordem ao preceituado no n.º 5, do artigo 11.º, da 

Portaria n.º 232/2008 de 11 de Março: 

- Projecto de estabilidade; 

- Projecto de instalação de gás; 
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- Projecto de redes prediais de água e esgotos; 

- Projecto de águas pluviais; 

- Projecto de instalações telefónicas e de telecomunicações; 

- Estudo de comportamento térmico; 

- Projecto acústico.  

 

3. Conclusão: 

Face ao exposto e verificada a correcta instrução do processo, devidamente acompanhado dos respectivos termos de 

responsabilidade do autor, propõe-se superiormente a emissão de parecer favorável.” 

Ponderado, apreciado e discutido o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------  

a) Acolher o teor da informação técnica sobredita; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, deferir a pretensão em apreço nos exactos termos consignados no aludido parecer; --------------------  

c) Notificar o titular do processo, Ilídio Fialho dos Santos Pina, do teor da presente deliberação.---------------------------------  

 Obras de Urbanização 

Presente o processo administrativo n.º 932009, de que é titular SAIP Turismo – Sociedade Alentejana de 
Investimento e Promoção, S.A.. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta da informação técnica n.º 370/2009, 
datada de 15 de Dezembro, p.p., que ora se transcreve: -------------------------------------------------------------------------------------  

“Informação Técnica N.º DOTGU/370 /2009 

Assunto: Licenciamento de obras de Urbanização referentes à construção de Vias Primárias a levar a efeito no prédio sito na 
Herdade do Roncão d’el Rey, Freguesia Campo, em Reguengos de Monsaraz, inscrito na matriz rústica de São 
Marcos do Campo sob o artigo n.º 02400010000 e na matriz urbana de São Marcos do Campo sob o artigo n.º 757 e 
descrito na Conservatória do registo Predial de Reguengos de Monsaraz sob o número 1360 

Data Reguengos de Monsaraz, 15 de Dezembro de 2009 
Processo n.º 93/2009 
Requerente: SAIP Turismo – Sociedade Alentejana de Investimento e Promoção, SA 
 

No seguimento da análise ao processo submetido pela requerente para controlo prévio, estes serviços técnicos elaboraram as 

seguintes considerações que se revelam neste parecer inter-orgânico, endo-municipal de carácter obrigatório, em ordem ao 

preceituado no Código do Procedimento Administrativo e no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, adiante designado 

pelo acrónimo RJUE, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção da Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro:  

1. Introdução: 
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A Requerente submeteu para efeitos de controlo prévio em ordem ao preceituado no artigo 4.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção da Lei n.º 60/2007, de 4 de 

Setembro o projecto de execução relativo à construção, no interior da Herdade do Roncão D’el Rey, de uma série de caminhos 

numa extensão total de 7.005m com o objectivo de criar acessibilidades viárias entre o exterior e os diferentes Aldeamentos e 

equipamentos de apoio, de acordo com o preconizado na planta geral de implantação do Plano de Pormenor do Parque Alqueva 

(PPPA).  

As características das rodovias a construir são as seguintes: 

 

 
In página 3 da Memória Descritiva 

 

2. Instrução: 

De acordo com as peças escritas e desenhadas que integram o processo em epígrafe, conclui-se que o projecto se encontra 

correctamente instruído, em ordem ao preceituado na Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março. Assim sendo, procedeu-se à 

análise urbanística e arquitectónica da proposta. 

 

 2.1 Execução por fases 

A Requerente solicita a execução faseada da obra nos termos do artigo 56.º do RJEU, que ora se transcreve para melhor 

compreensão: 
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“(…) 

Artigo 56.º 

Execução por fases 

1 — O interessado pode requerer a execução por fases das obras de urbanização, identificando as obras incluídas em cada fase, 

o orçamento correspondente e os prazos dentro dos quais se propõe requerer a respectiva licença. 

2 — O requerimento referido no número anterior deve ser apresentado com o pedido de licenciamento de loteamento ou, quando 

as obras de urbanização não se integrem em operação de loteamento, com o pedido de licenciamento das mesmas. 

3 — Cada fase deve ter coerência interna e corresponder a uma zona da área a lotear ou a urbanizar que possa funcionar 

autonomamente. 

4 — O requerimento é decidido no prazo de 30 dias a contar da data da sua apresentação. 

5 — Admitida a execução por fases, o alvará abrange apenas a primeira fase das obras de urbanização, implicando cada fase 

subsequente um aditamento ao alvará. 

6 — Quando se trate de operação efectuada ao abrigo de comunicação prévia, o interessado identifica na comunicação as fases 

em que pretende proceder à execução das obras de urbanização, aplicando -se, com as necessárias adaptações, o disposto nos 

n.os 1, 2 e 3.  

(…)” 

 

Deste modo, o faseamento é estruturado da seguinte forma: 

 

 
 

3. Enquadramento no Plano de Pormenor do Parque Alqueva: 

Compulsado este Plano Municipal de Ordenamento do Território, verifica-se que a pretensão se localiza dentro do perímetro da 

Herdade do Roncão D’el Rey e se encontra em total sintonia e conformidade com o preconizado no referido PMOT classificado 

como Potencial Interesse Nacional pelo XVII Governo Constitucional. 
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“Assim, as Vias Primárias têm de duas faixas de rodagem, com uma largura total de 6,5 m. De cada lado da via é estabelecida 

uma faixa verde de protecção e enquadramento com 2,3 m de largura média, substituída, sempre que necessário, por lugares de 

estacionamento automóvel. A Figura 14 esquematiza o perfil transversal tipo das Vias Primárias. 

 

 
Figura 14 – Perfil transversal tipo das Vias Primárias 
 

 
As áreas verdes de alinhamento poderão variar de largura sempre que existam obstáculos que se pretendam manter, 

nomeadamente árvores a preservar, e poderão apresentar declives transversais inerentes ao terreno natural, de modo a 

minimizar a movimentação de terras. As faixas verdes são, assim, de geometria variável, quer em planta quer em perfil 

transversal, no sentido de as adaptar, dentro do possível, ao terreno natural existente, tal como esquematizado na Figura 15. 

 

 
 

Figura 15 – Perfil transversal tipo das Vias Primárias (terreno com declive de 10%) 
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Finalmente, num dos lados da via primária e exteriormente à respectiva faixa verde de protecção e enquadramento, desenvolve-

se uma faixa de uso misto, pedonal e ciclovia, com 3,2 m de largura, com um traçado em planta e perfil independente das faixas 

de rodagem, de modo a minimizar as escavações e aterros, sendo a ligação àquela feita pela faixa verde de geometria variável. 

 

É na interface da faixa pedonal/ciclovia com a faixa verde que se criarão pontos de apoio, tais como bancos e outros 

equipamentos urbanos, que facilitem e ajudem os passantes, potenciando a deslocação de pessoas e bicicletas em detrimento 

dos automóveis.” 

Vide páginas 134,135 e 136 do Relatório do PPPA  

 

4. Conclusão: 

Face ao exposto e à importância das obras de urbanização propostas na execução do PMOT supra-citado, coloca-se à 

consideração superior: 

4.1 - A aprovação da execução por fases nos termos do sobredito; 

4.2 – A emissão de Parecer Favorável relativo à aprovação do Projecto de Vias Primárias.  

Ponderado, apreciado e discutido o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: --------------------------------  

a) Acolher o teor da informação técnica sobredita; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Em consonância, aprovar o licenciamento das obras de urbanização (projecto de Vias Primárias) em apreço; ----------  

c) Notificar a titular do processo, SAIP – Sociedade Alentejana de Investimento e Promoção, S.A., do teor da presente 
deliberação. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

O Senhor Presidente da Câmara Municipal informou que de seguida se entraria no período de intervenção aberto ao 
público, de conformidade com disposto no n.º 5, do artigo 84.º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção do 
disposto na Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, ambos do Regime Jurídico das Competências e do Funcionamento dos 
Órgãos dos Municípios e das Freguesias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Aprovação em Minuta 

A presente acta ficou lavrada, lida e aprovada em minuta, por unanimidade, no final da reunião de harmonia com o 
preceituado no artigo 92.º, da citada Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção do disposto na Lei n.º 5-A/2002, 
de 11 de Janeiro que aprovou o Regime Jurídico Quadro das Competências e do Funcionamento dos Órgãos dos 
Municípios e das Freguesias.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

E nada mais havendo a apreciar, o Senhor Presidente da Câmara Municipal deu por encerrada a reunião. Eram doze 
horas --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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________________________________________________________________________________________________ 

E eu __________________________________________________________ na qualidade de Secretário desta Câmara 
Municipal de Reguengos de Monsaraz lavrei, li e subscrevi a presente acta. ----------------------------------------------------------  
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