
  
 

EDITAL 
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO 

ORDINÁRIA DO DIA 6 DE JANEIRO DE 2016 

 

JOSÉ GABRIEL CALIXTO, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em 

conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, que estabelece, entre outros, o regime jurídico das autarquias locais, publicita 

as deliberações desta Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz tomadas na sua reunião 

ordinária de 6 de janeiro de 2016, a seguir transcritas: 

 

 

Resumo Diário da Tesouraria 

Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria n.º 1, de 05/01/2016.  

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Candidaturas QREN 2007-2013: Valores por Liquidar ao Município 

Foi presente o mapa relativo aos pedidos de pagamento apresentados aos diversos fundos 

comunitários e que ainda não foram liquidados a este Município, bem como os contratos de 

financiamento já assinados e aprovados em regime de “overbooking”, que totalizam a 

importância de € 1.035.952,02. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Mostra de Presépios: Sessões de Cinema 

A senhora Vereadora, Joaquina Margalha, deu conta que decorreram três sessões de 

cinema, no dia 5 de janeiro, dedicadas a todas as crianças das escolas do ensino básico e 

jardim-de-infância públicos e privados deste concelho de Reguengos de Monsaraz, que 

foram participantes na Mostra de Presépios. Mais referiu que nas aludidas sessões foram 

entregues os diplomas a todos os participantes. 

O Executivo Municipal tomou conhecimento. 

 

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior 

Foi efetuada a leitura da ata da reunião anterior ocorrida em 23 de dezembro de 2015 e 

posta à aprovação de todos os membros. 
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A ata foi aprovada por unanimidade. 

 

Orçamentação e Gestão das Despesas com Pessoal para o Ano de 2016 

Foi presente a Proposta n.º 01/GP/2016, atinente à Orçamentação e Gestão de Despesas 

com Pessoal para o corrente ano de 2016. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: 

a) Aprovar, para o ano de 2016, a fixação do montante global de € 60.000,00 para suportar 

encargos com o recrutamento de trabalhadores, quer em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado, quer em regime de contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo determinado; 

b) Aprovar, para o ano de 2016, a fixação do montante global de € 10.000,00 para suportar 

encargos com as alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório, com a 

possibilidade de ser reforçada, caso seja necessário, tendo em conta as indefinições sobre 

o Orçamento de Estado para o corrente ano de 2016; 

c) Não aprovar qualquer verba, para o ano de 2016, para alterações obrigatórias do 

posicionamento remuneratório, para alterações do posicionamento remuneratório por 

opção gestionária, para alterações excecionais de posicionamento remuneratório e para 

prémios de desempenho. 

 

Constituição de Fundos de Maneio para 2016 

Foi presente a Proposta n.º 02/GP/2016, referente à constituição de Fundos de Maneio 

para o ano 2016. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a constituição dos seguintes 

fundos de maneio para o ano de 2016: 

i) No âmbito da unidade orgânica Divisão de Administração Geral, à responsabilidade da 

Coordenadora Técnica da subunidade orgânica Taxas e Licenças, Maria Beatriz Lopes da 

Silva, no valor de € 400,00; 

ii) No âmbito da unidade orgânica Divisão de Administração Geral, à responsabilidade da 

Assistente Técnica da subunidade orgânica Balcão Único, Maria Rosado Ventura Gato 

Almeida, no valor de € 100,00; 

iii) No âmbito da unidade orgânica Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento 

Económico, à responsabilidade da Coordenadora Técnica da subunidade orgânica 

Contabilidade e Património, Benvinda Caeiro Lopes Monteiro, no valor de € 1000,00; 

iv) No âmbito da unidade orgânica Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento 
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Económico, à responsabilidade do Coordenador Técnico da subunidade orgânica 

Aprovisionamento, Fernando da Ascensão Fernandes Mendes, no valor de € 750,00; 

v) No âmbito da unidade orgânica Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento 

Económico, à responsabilidade da Assistente Técnica do serviço de Desenvolvimento 

Económico e Turismo, Maria de Jesus Cardoso Gamado, no valor de € 250,00; 

vi) No âmbito da unidade orgânica Sociocultural e Desportiva, do serviço de Cultura, à 

responsabilidade do Técnico Superior, João Paulo Passinhas Batista, no valor de € 400,00; 

vii) No âmbito da unidade orgânica Sociocultural e Desportiva, à responsabilidade da 

Técnica Superior do serviço de Ação Social, Sónia Maria Medinas Canhão Cavaco, no valor 

de € 200,00; 

 

Ratificação da Aprovação da Conta Final da Empreitada de “Parque de São Marcos” 

Foi presente a Proposta n.º 03/GP/2016, referente à ratificação da aprovação da Conta 

Final da empreitada de “Parque de São Marcos”, por si já anteriormente aprovada em 24 

de janeiro de 2014. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar a aprovação da 

sobredita. 

 

Ratificação da Aprovação da Minuta de Contrato de Compra e Venda de Ações e do 

respetivo Contrato Celebrado entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a 

Sociedade “Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A.” 

Foi presente a Proposta n.º 04/GP/2016, referente à ratificação da aprovação da minuta 

de contrato de compra e venda de ações e do respetivo contrato celebrado em 30 de 

dezembro de 2015, entre o Município de Reguengos de Monsaraz e a Sociedade “Águas de 

Lisboa e Vale do Tejo, S.A.”. 

O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, confirmar/ratificar a celebração do 

sobredito contrato de compra e venda de ações. 

 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 7 de janeiro de 2016 

 

 

 

José Gabriel Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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