MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
Câmara Municipal
Reunião Extraordinária realizada dia 25 de janeiro de 2018
Ata N.º 3
----- Presidiu esta reunião o senhor José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de
Monsaraz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Encontravam-se, ainda, presentes os seguintes membros: senhores Vereadores Élia de Fátima Janes Quintas,
Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, Jorge Miguel Martins Berjano Nunes e Marta Sofia da Silva Chilrito
Prates. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Secretariou a reunião o senhor Nelson Fernando Nunes Galvão. ---------------------------------------------------------------------- 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. --------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA
Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 1 às Grandes Opções do Plano e n.º 1 ao Orçamento
do Município do ano económico – financeiro de 2018
----- O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta do Despacho n.º
1/GP/CPA/2018, por si firmado em 15 de janeiro de 2018, que determinou a aprovação da alteração n.º 1 às Grandes
Opções do Plano e alteração ao Orçamento Municipal do corrente ano económico – financeiro de 2018, cujo teor ora
se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ D E S P AC HO N º 1 / G P / C P A / 2 0 1 8
José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, no uso dos legais poderes e
competências que lhe vão outorgados pelo artigo 35º, n.º 3, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, estabelecido, entre outros,
pele Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, e considerando a urgência e a imperiosidade que reveste a situação legal e factual
subjacente ao presente ato administrativo, o princípio da prossecução do interesse público municipal, bem assim, a impossibilidade,
de facto e de direito, de no presente momento reunir, ainda que extraordinariamente estando presente a maioria do número legal
dos seus membros, o executivo municipal,
APROVA
a Alteração n.º 1 às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz relativo ao corrente ano
económico-financeiro de 2018.
Mais determina, a final, que o presente despacho se ache submetido à ratificação/confirmação da Câmara Municipal de Reguengos
de Monsaraz na primeira reunião a ocorrer após a data da sua prolação.”

ATA N.º 3

—

25 de janeiro de 2018
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----- Outrossim, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, prosseguiu, explanando e
explicitando, muito circunstanciadamente, as razões e os fundamentos subjacentes às alterações em apreço,
respeitante aos referidos documentos previsionais, dando conta dos mesmos, que ora se transcrevem: --------------------
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----- Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, para referir que esta é
uma alteração habitual de inicio de ano e que tem a ver com a transição de saldos orçamentais. --------------------------------- De seguida, tomou a palavra a senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, para referir que como não
esteve nas reuniões de aprovação dos documentos previsionais da autarquia, tem dificuldade em perceber as
alterações agora propostas, dando como exemplo uma alteração referente à Praia Fluvial de Monsaraz. ---------------------- Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara, para colocar à disposição da senhora Vereadora Marta Prates os
serviços técnicos da câmara municipal para prestarem os esclarecimentos que sejam julgados necessários. ----- -------Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por maioria, com quatro votos
a favor do senhor Presidente da Câmara, José Gabriel Paixão Calixto, e dos senhores Vereadores Élia de Fátima Janes
Quintas, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis e Jorge Miguel Martins Berjano Nunes e com o voto de
abstenção da senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, confirmar/ratificar o Despacho do senhor
Presidente da Câmara com o n.º 1/GP/CPA/2018, de 15 de janeiro de 2018. ---------------------------------------------
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—
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Ratificação do Despacho de Aprovação da Alteração n.º 2 às Grandes Opções do Plano e n.º 2 ao Orçamento
do Município do ano económico – financeiro de 2018
----- O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta do Despacho n.º
2/GP/CPA/2018, por si firmado em 22 de janeiro de 2018, que determinou a aprovação da alteração n.º 2 às Grandes
Opções do Plano e alteração ao Orçamento Municipal do corrente ano económico – financeiro de 2018, cujo teor ora
se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ D E S P AC HO N º 2 / G P / C P A / 2 0 1 8
José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, no uso dos legais poderes e
competências que lhe vão outorgados pelo artigo 35º, n.º 3, do Regime Jurídico das Autarquias Locais, estabelecido, entre outros,
pele Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, e considerando a urgência e a imperiosidade que reveste a situação legal e factual
subjacente ao presente ato administrativo, o princípio da prossecução do interesse público municipal, bem assim, a impossibilidade,
de facto e de direito, de no presente momento reunir, ainda que extraordinariamente estando presente a maioria do número legal
dos seus membros, o executivo municipal,
APROVA
a Alteração n.º 2 às Grandes Opções do Plano e ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz relativo ao corrente ano
económico-financeiro de 2018.
Mais determina, a final, que o presente despacho se ache submetido à ratificação/confirmação da Câmara Municipal de Reguengos
de Monsaraz na primeira reunião a ocorrer após a data da sua prolação.”

----- Outrossim, o Senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, prosseguiu, explanando e
explicitando, muito circunstanciadamente, as razões e os fundamentos subjacentes às alterações em apreço,
respeitante aos referidos documentos previsionais, dando conta dos mesmos, que ora se transcrevem: --------------------
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----- Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por maioria, com quatro
votos a favor do senhor Presidente da Câmara, José Gabriel Paixão Calixto, e dos senhores Vereadores Élia de Fátima
Janes Quintas, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis e Jorge Miguel Martins Berjano Nunes e com o voto de
abstenção da senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, confirmar/ratificar o Despacho do senhor
Presidente da Câmara com o n.º 2/GP/CPA/2018, de 22 de janeiro de 2018. ---------------------------------------------

Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários: Reconhecimento de Necessidades
Permanentes e de Inadequação do Vínculo
----- O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta do conteúdo integral da Proposta
n.º 3/GP/2018, por si firmada em 22 de janeiro de 2018, referente ao reconhecimento de necessidades permanentes e
de inadequação do vínculo, no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários na
Administração Pública, designado pelo acrónimo PREVPAP; cujo teor ora se transcreve: --------------------“GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Proposta N.º 3/GP/2018
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE VÍNCULOS PRECÁRIOS: RECONHECIMENTO DE NECESSIDADES
PERMANENTES E DE INADEQUAÇÃO DO VÍNCULO
ATA N.º 3

—

25 de janeiro de 2018
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Considerando:



Que pelos artigos 19.º da Lei n.º 7 – A/216, de 30 de março, e pelo artigo 25.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, diplomas que
aprovaram o Orçamento do Estado para os anos 2016 e 2017, o Governo assumiu o compromisso de proceder ao levantamento das
situações de precaridade laboral na administração pública com vista à posterior definição de uma estratégia plurianual de regularização
extraordinária dos vínculos precários que correspondam a necessidades permanentes da Administração Pública;



Que a Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2017, de 28 de fevereiro, veio estabelecer o início de um programa de regularização
extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública, designado pelo acrónimo PREVPAP, cuja conclusão deverá ocorrer
até 31 de dezembro de 2018;



Que a Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, veio estabelecer os termos de regularização prevista no programa de regularização
extraordinária dos vínculos precários de pessoas que exerçam ou tenham exercido funções que correspondem a necessidades
permanentes da administração pública, de autarquias locais e de entidades do setor empresarial do Estado ou do setor empresarial
local, sem vínculo jurídico adequado, a que se referem o artigo 25.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro e a Resolução do Conselho
de Ministros n.º 32/2017, de 28 de fevereiro;



Que nas autarquias locais, nos termos do n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, compete ao órgão executivo o
reconhecimento das situações de exercício de funções que satisfazem necessidades permanentes e cujo vínculo jurídico é inadequado;



Que só após o reconhecimento das situações de exercício de funções permanentes sem vínculo jurídico adequado é que será possível
proceder à abertura dos procedimentos concursais para regularização extraordinária;



Que nos termos do artigo 10.º da supra citada Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, os procedimentos concursais que venham a ser
abertos no âmbito do programa de regularização extraordinário seguirão o disposto na Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua
atual redação, com as especificidades constantes daquele artigo 10.º, nomeadamente no que respeita à urgência do procedimento, à
publicitação, aos métodos se seleção a aplicar, à audiência de interessados e às candidaturas e notificações a efetuar em sede de
procedimento concursal;



Que nas condições definidas no PREVPAP existem neste Município de Reguengos de Monsaraz os postos de trabalho que constam
do mapa anexo à presente proposta e cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido,

Face ao exposto, somos a propor ao executivo municipal:
a)

Que aprove, nos termos do n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, o reconhecimento de que as situações de
exercício funções constantes do anexo à presente proposta, que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os legais efeitos,
correspondem à satisfação de necessidades permanentes do Município de Reguengos de Monsaraz e que os trabalhadores que as
exercem, ou exerceram, o fazem, ou fizeram, sem o vínculo jurídico adequado;

b)

Que seja determinado à Divisão de Administração Geral e à Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico do Município
de Reguengos de Monsaraz, a adoção dos legais procedimentos e atos administrativos, financeiros e materiais inerentes à cabal e
integral execução da deliberação camarária que recair sobre a presente proposta. “

----- Outrossim, o mapa de situações de exercício de funções correspondentes à satisfação de necessidades
permanentes do Município de Reguengos de Monsaraz, que ora se transcreve:
“ANEXO
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS VÍNCULOS PRECÁRIOS (PREVPAP)

ATA N.º 3

—

25 de janeiro de 2018
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Categoria

Afetação

Atribuição/Atividade

Habilitação

Técnico
Superior

Técnico
Superior

Serviço de
Tecnologias da
Informação

Técnico Superior de
Informática

Licenciatura
na área de
informática

N.º
Postos
de
Trabalho
1

Previsão
no Mapa
de
Pessoal
Não

1

Sim

Funções de conceção
e aplicação nas áreas
de gestão e
arquitetura de
sistemas de
informação,
infraestruturas
tecnológicas e
engenharia de
software,
assegurando a sua
gestão e continuada
adequação aos
objetivos da
autarquia; estudo do
impacto dos sistemas
e das tecnologias de
informação na
organização do
trabalho e no sistema
organizacional,
propondo medidas
adequadas para a
introdução de
inovações na
organização e
funcionamento dos
serviços, assim como
para a formação dos
utilizadores de
informática.

Técnico
Superior

ATA N.º 3

Técnico
Superior

—

Gabinete Jurídico
e de Auditoria

25 de janeiro de 2018

Jurista
Elaborar pareceres
jurídicos; prestar
assessoria jurídica ao
executivo e aos
serviços municipais
que dela careçam;
elaborar
regulamentos
municipais;
representar o
município em Juízo
junto dos Tribunais
Administrativos;
articular com os
advogados externos
a defesa dos
interesses do
município; prestar
apoio; elaborar
documentos que
regulam a relação do
município com
terceiros; instruir
processos de
contraordenação,
disciplinares e de
expropriação;

Lic. Em
Direito

Necessidade
Permanente

Vínculo
Inadequado

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

O trabalhador
exerce as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontra-se
sujeito à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontra-se
sujeito ao horário
de trabalho
praticado na
autarquia e
desempenha o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebe
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
Prestação de
serviços na
modalidade de
tarefa.
O trabalhador
exerce as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontra-se
sujeito à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontra-se
sujeito ao horário
de trabalho
praticado na
autarquia e
desempenha o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebe

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.
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Categoria

Afetação

Atribuição/Atividade

Habilitação

N.º
Postos
de
Trabalho

Previsão
no Mapa
de
Pessoal

Necessidade
Permanente

dinamizar o
conhecimento
oportuno de normas e
regulamentos
essenciais à gestão
municipal; prestar
apoio jurídico na
tomada de decisões.
Técnico
Superior

Técnico
Superior

Serviço de
Desenvolvimento
Económico e
Turismo

Técnico Superior de
Turismo
Realizar estudos e
outros trabalhos
conducentes à
definição e
concretização das
políticas do município
na área do turismo;
recolher, tratar e
difundir toda a
informação turística
necessária ao serviço
em que está
integrado; planear,
organizar e controlar
ações de promoção
turística; emitir,
sempre que
solicitado, pareceres
com vista ao
licenciamento de
unidades hoteleiras
ou de turismo em
espaço rural;
coordenar e
superintender a
atividade de outros
profissionais do
serviço, se de tal for
incumbido.

Lic. em
Turismo

1

Sim

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

Técnico
Superior

Técnico
Superior

Subunidade
Orgânica de
Educação

Técnico Superior de
Educação
Assegurar a gestão
dos equipamentos
educativos que se
encontram no âmbito
das competências
municipais; proceder
ao levantamento das
necessidades dos
alunos mais
carenciados e, em
função delas, propor
apoios financeiros no
âmbito da ação social
escolar para
aquisição de livros,
material escolar e

Licenciatura
em
Animação
Educativa e
Sociocultural
ou
Licenciatura
em Ensino
Básico

1

Sim

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na

ATA N.º 3

—

25 de janeiro de 2018

Vínculo
Inadequado
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
prestação de
serviços na
modalidade de
avença.
O trabalhador
exerce as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontra-se
sujeito à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontra-se
sujeito ao horário
de trabalho
praticado na
autarquia e
desempenha o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebe
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
Prestação de
serviços na
modalidade de
tarefa.
O trabalhador
exerce as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontra-se
sujeito à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontra-se
sujeito ao horário
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Categoria

Técnico
Superior

ATA N.º 3

Técnico
Superior

—

Afetação

Serviço de
Desporto

25 de janeiro de 2018

Atribuição/Atividade

didático e transporte;
implementar e gerir a
componente de apoio
à família na educação
pré-escolar;
providenciar pelo
fornecimento de
refeições,
assegurando o
funcionamento dos
refeitórios, bem como
os apoios aos
transportes
escolares, no âmbito
da educação préescolar; apoiar as
campanhas de
educação cívica e as
de promoção de
estilos de vida
saudáveis; organizar
visitas de estudo,
encontros,
festividades e dias
comemorativos ou de
apoio ao processo
educativo e em
colaboração com as
diversas instituições
escolares do
município; coordenar
e dinamizar os
projetos "Férias
Divertidas" e outros
de ocupação de
tempos livres de
crianças e jovens;
dinamizar atividades
educativas junto da
Biblioteca Municipal.
Técnico Superior de
Desporto
Apoiar na gestão dos
equipamentos
desportivos
municipais; Planear e
organizar
atividades/ações
desportivas,
nomeadamente no
âmbito do desporto
para todos e da
gerontomotricidade;
conceber projetos de
desenvolvimento
desportivo; realizar
formação desportiva
ao movimento
associativo e à
comunidade;
acompanhar e instruir
processos de
atribuição de
subsídios nos termos
do RAAL.

Habilitação

Licenciatura
em Desporto

N.º
Postos
de
Trabalho

1

Previsão
no Mapa
de
Pessoal

Não

Necessidade
Permanente

Vínculo
Inadequado

substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

de trabalho
praticado na
autarquia e
desempenha o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebe
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
prestação de
serviços na
modalidade de
tarefa.

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular

O trabalhador
exerce as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontra-se
sujeito à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontra-se
sujeito ao horário
de trabalho
praticado na
autarquia e
desempenha o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
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Categoria

Afetação

Atribuição/Atividade

Habilitação

N.º
Postos
de
Trabalho

Previsão
no Mapa
de
Pessoal

Necessidade
Permanente
atividade da
autarquia.

Técnico
Superior

Técnico
Superior

Serviço de
Desporto

Técnico Superior de
Reabilitação
Psicomotora
Apoiar na gestão dos
equipamentos
desportivos
municipais; Planear e
organizar
atividades/ações
desportivas,
nomeadamente no
âmbito do desporto
para todos e da
gerontomotricidade;
conceber projetos de
desenvolvimento
desportivo; realizar;
Promover ações de
reabilitação
psicomotora junto da
população sénior do
concelho,
nomeadamente no
projeto municipal
“Seniores a Mexer”.

Licenciatura
em
Reabilitação
Psicomotora

1

Não

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

Técnico
Superior

Técnico
Superior

Serviço de
Cultura

Técnico Superior
Exercer, com
responsabilidade e
autonomia técnica,
ainda que com
enquadramento
superior qualificado,
funções consultivas,
de estudo,
planeamento,
programação,
avaliação e de
aplicação de métodos
e processos de
natureza técnica e ou
científica que visam

Licenciatura

1

Não

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais

ATA N.º 3

—

25 de janeiro de 2018

Vínculo
Inadequado
pelo Município.
Recebe
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
prestação de
serviços na
modalidade de
avença.
O trabalhador
exerce as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontra-se
sujeito à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontra-se
sujeito ao horário
de trabalho
praticado na
autarquia e
desempenha o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebe
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
prestação de
serviços na
modalidade de
avença.
O trabalhador
exerce as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontra-se
sujeito à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
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MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
Câmara Municipal
Carreira

Categoria

Afetação

Atribuição/Atividade

Habilitação

N.º
Postos
de
Trabalho

Previsão
no Mapa
de
Pessoal

fundamentar e
preparar a decisão,
inseridos,
nomeadamente, nos
seguintes domínios
de atividade: estudo
sobre etnografia da
região,
procedendo aos
respetivos
levantamentos de
cariz etnográfico;
estudo das
implicações
resultantes das
transformações no
tecido social da
região e seus
impatos;
emissão de
pareceres e
elaboração de
estudos sobre
temáticas ligadas a
aspetos de defesa,
salvaguarda e
divulgação do
património cultural da
região,
nomeadamente do
património imaterial;
execução e
intervenção em
projetos e
programas culturais e
de promoção do
desenvolvimento
económico do
concelho.
Assistente
Técnico

ATA N.º 3

—

Assistente
Técnico

Serviço de
Projetos Técnicos

25 de janeiro de 2018

Desenhador
Executar desenhos
de várias
especialidades e com
vários tipos de
pormenorização,
mapas a partir de
elementos que lhe
são fornecidos e
segundo normas
técnicas de desenho
específicas; auxiliar
na execução e gestão
de processos;
executar cálculos de
dimensões,
superfícies e
volumes; executar
levantamentos no
local de diversos
tipos de edificações e
com variados níveis
de rigor; examinar
esboços, esquemas e
especificações

12.º ano e
curso
adequado

1

Sim

Necessidade
Permanente

Vínculo
Inadequado

do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

Encontra-se
sujeito ao horário
de trabalho
praticado na
autarquia e
desempenha o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebe
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
prestação de
serviços na
modalidade de
tarefa.

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular

O trabalhador
exerce as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontra-se
sujeito à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontra-se
sujeito ao horário
de trabalho
praticado na
autarquia e
desempenha o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
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Carreira

Categoria

Afetação

Atribuição/Atividade

Habilitação

N.º
Postos
de
Trabalho

Previsão
no Mapa
de
Pessoal

técnicas elaborados
por outros técnicos.

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Serviço de
Requalificação
Urbanas e
Espaços Verdes

Assistente
Técnico

Assistente
Técnico

Subunidade
Orgânica Arquivo
Municipal

ATA N.º 3

—

25 de janeiro de 2018

Jardineiro
Cultivar flores,
árvores, arbustos ou
outras plantas e
semear relvados,
incluindo em viveiros,
sendo responsável
por todas as
operações inerentes
ao desenvolvimento
das culturas (regar,
preparar terrenos,
aplicar tratamentos
fitossanitários);
proceder à limpeza e
conservação de
arruamentos e
canteiros; aparar a
relva; podar e aplicar
herbicidas ou
pesticidas; operar
com os diferentes
instrumentos
necessários ao
exercício das funções
de jardinagem que
poderão ser manuais
ou mecânicos;
proceder a pequenas
reparações no
material promovendo
ao arranjo do material
em caso de avarias
maiores; zelar pela
preservação do
material.
Assistente Técnico
de Arquivo
Registar manual e
informaticamente
dados; retirar
processos para
consulta; proceder a
buscas da
documentação;
assegurar o acesso à
informação nos
Paços do Concelho;
arquivar editais e
anúncios, posturas e
regulamentos,
requerimentos,
correspondência e
demais documentos;
zelar pela boa
conservação dos

Necessidade
Permanente
atividade da
autarquia.

Escolaridade
Obrigatória

7

Sim

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

12.º ano de
escolaridade

1

Sim

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de

Vínculo
Inadequado
pelo Município.
Recebe
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo: Emprego
apoiado em
Mercado Aberto.
Os trabalhadores
exercem as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontram-se
sujeitos à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontram-se
sujeitos ao
horário de
trabalho praticado
na autarquia e
desempenham o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebem
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo: Enclave
e CEI/CEI+
O trabalhador
exerce as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontra-se
sujeito à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontra-se
sujeito ao horário
de trabalho
praticado na
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Categoria

Afetação

Atribuição/Atividade

Habilitação

N.º
Postos
de
Trabalho

Previsão
no Mapa
de
Pessoal

documentos
arquivados.

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Subunidade
Orgânica de
Educação

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Serviço de
Tecnologias da
Informação

ATA N.º 3

—

25 de janeiro de 2018

Auxiliar de Ação
Educativa
Apoiar as educadoras
ou professoras
sempre que
solicitado; vigiar as
crianças no recreio;
proceder à limpeza
das instalações;
proceder à
preparação e
execução das tarefas
de rotina diária das
crianças,
apoiando-as nos
cuidados de higiene e
nas refeições;
dinamiza as
atividades; assegurar
a integridade física
das crianças e
salvaguarda o
cumprimento das
normas de segurança
em vigor, prestar
auxílio na hora dos
lanches e do almoço;
confecionar e servir
refeições nos
estabelecimentos de
ensino em que se
mostre adequado;
assegurar todas as
tarefas inerentes ao
funcionamento de
cantinas e refeitórios;
efetuar a venda de
senhas para
refeições escolares e
proceder à entrega
dos valores
arrecadados junto da
tesouraria municipal.
Monitor de Espaço
Internet
Zelar pelos
equipamentos e
material que se
encontre em
utilização nos
Espaços Internet;

Necessidade
Permanente

Vínculo
Inadequado

trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

autarquia e
desempenha o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebe
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
CEI/CEI+
Os trabalhadores
exercem as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontram-se
sujeitos à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontram-se
sujeitos ao
horário de
trabalho praticado
na autarquia e
desempenham o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebem
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo: Enclave
e CEI/CEI+

Escolaridade
Obrigatória

10

Não

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

Escolaridade
Obrigatória

3

Não

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos

Os trabalhadores
exercem as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontram-se
sujeitos à direção
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Categoria

Afetação

Atribuição/Atividade

Habilitação

N.º
Postos
de
Trabalho

Previsão
no Mapa
de
Pessoal

auxiliar e apoiar todos
os utilizadores de
modo a contribuir
para a aprendizagem
da informática;
dinamizar os Espaços
Internet,
designadamente, a
divulgação do
espaço; criar
condições propícias
ao trabalho, organizar
sessões de
esclarecimento e
ensino à população;
respeitar e fazer
cumprir as regras dos
Espaços Internet; dar
conhecimento
imediato de qualquer
situação anómala e
identificar
responsáveis por
eventuais prejuízos;
elaborar estatísticas
de utilização e
frequência dos
Espaços Internet.

Necessidade
Permanente

Vínculo
Inadequado

de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontram-se
sujeitos ao
horário de
trabalho praticado
na autarquia e
desempenham o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebem
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
CEI/CEI+
O trabalhador
exerce as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontra-se
sujeito à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontra-se
sujeito ao horário
de trabalho
praticado na
autarquia e
desempenha o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebe
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
CEI/CEI+
Os trabalhadores
exercem as suas

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Subunidade
Orgânica
Aprovisionamento

Fiel de Armazém
Receber, armazenar
e fornecer, contra
requisição, matériasprimas, ferramentas,
acessórios e
materiais diversos;
escriturar as entradas
e saídas dos
materiais em fichas
próprias; determinar
os saldos e registálos e enviar
periodicamente aos
serviços competentes
toda a documentação
necessária à
contabilização das
operações
subsequentes; zelar
pelas boas condições
de armazenagem dos
materiais e arrumálos e retirá-los para
fornecimento.

Escolaridade
Obrigatória

1

Sim

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Subunidade
Orgânica

Auxiliar de Limpeza

Escolaridade
Obrigatória

3

Não

As funções
exercidas

ATA N.º 3

—

25 de janeiro de 2018
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MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ
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Categoria

Assistente
Operacional

ATA N.º 3

—

Assistente
Operacional

Afetação

Atribuição/Atividade

Administrativa e
Operacional

Proceder à limpeza
das instalações
municipais utilizando
os instrumentos e
produtos adequados
para o efeito
(gabinetes, pátios,
etc.); executar outras
tarefas de natureza
operacional que lhe
sejam determinadas.

Serviço de
Higiene e
Ambiente

Cantoneiro de
Limpeza
Proceder à remoção
de lixos e
equiparados;
proceder à varredura
e limpeza de ruas,
limpeza de sarjetas,
lavagem da via
pública, limpeza de
chafariz; remover
lixeiras e ervas;
assegurar a limpeza
e conservação de
instalações; realizar
tarefas de arrumação;
proceder à recolha de
RSU´s.

25 de janeiro de 2018

Habilitação

Escolaridade
Obrigatória

N.º
Postos
de
Trabalho

4

Previsão
no Mapa
de
Pessoal

Não

Necessidade
Permanente

Vínculo
Inadequado

visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontram-se
sujeitos à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontram-se
sujeitos ao
horário de
trabalho praticado
na autarquia e
desempenham o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebem
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
CEI/CEI+
Os trabalhadores
exercem as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontram-se
sujeitos à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontram-se
sujeitos ao
horário de
trabalho praticado
na autarquia e
desempenham o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebem
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.
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Categoria

Afetação

Atribuição/Atividade

Habilitação

N.º
Postos
de
Trabalho

Previsão
no Mapa
de
Pessoal

Necessidade
Permanente

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Serviço de
Desporto

Auxiliar de Serviços
Gerais
Proceder à limpeza
das instalações
desportivas
municipais utilizando
os instrumentos e
produtos adequados
para o efeito (piscinas
municipais, pavilhão
desportivo, campos
de ténis e outros
equipamentos
desportivos);
executar outras
tarefas de natureza
operacional que lhe
sejam determinadas.

Escolaridade
Obrigatória

7

Não

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Serviço de
Produção e
Manutenção

Pintor
Aplicar camadas de
tinta, verniz ou outros
produtos afins,
principalmente sobre
superfícies de
estuque, reboco,
madeira e metal, para
proteger e decorar,
utilizando pincéis de
vários formatos, rolos
ou outros dispositivos
de pintura
apropriados; limpar e
lavar a zona a pintar;
selecionar ou
preparar o material a
utilizar na pintura,
misturando na devida
ordem e proporção
massas, óleos,
diluentes, pigmentos,
secantes, tintas,
vernizes, água, cal,
cola ou outros
elementos; aplicar as
convenientes demãos
de isolante, secantes,
condicionantes ou

Escolaridade
Obrigatória

3

Não

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

ATA N.º 3

—

25 de janeiro de 2018

Vínculo
Inadequado
Vínculo:
CEI/CEI+
Os trabalhadores
exercem as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontram-se
sujeitos à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontram-se
sujeitos ao
horário de
trabalho praticado
na autarquia e
desempenham o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebem
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
CEI/CEI+
Os trabalhadores
exercem as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontram-se
sujeitos à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontram-se
sujeitos ao
horário de
trabalho praticado
na autarquia e
desempenham o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebem
mensalmente
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Categoria

Afetação

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Serviço de
Produção e
Manutenção

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Serviço de
Produção e
Manutenção

ATA N.º 3

—

25 de janeiro de 2018

Atribuição/Atividade

primários, usando o
material adequado;
betumar orifícios,
fendas, mossas ou
outras irregularidades
com material
apropriado; forrar
paredes, lambris e
tetos com papel
pintado; zelar pela
conservação do
material.
Pedreiro
Aparelhar pedra em
grosso; executar
alvenaria de pedra,
tijolo ou blocos de
cimento, podendo
fazer o respetivo
reboco; proceder ao
assentamento de
manilhas, tubos e
cantarias; executar
muros e estruturas
simples, com ou sem
armaduras, podendo
encarregar-se da
montagem de
armaduras simples;
executar outros
trabalhos similares ou
complementares dos
descritos; orientar os
auxiliares que lhe
estejam afetos.

Serralheiro
Construir e aplicar na
oficina estruturas
metálicas ligeiras
para edifícios, pontes,
caldeiras, caixilharias
e outras obras; cortar
chapas de aço,
perfilados de alumínio
e tubos, por meio de
tesouras mecânicas,
maçaricos ou outros
processos; utilizar
diferentes materiais
para as obras a
realizar, tais como
macacos hidráulicos,
marretas, martelos,
cunhas, materiais de

Habilitação

N.º
Postos
de
Trabalho

Previsão
no Mapa
de
Pessoal

Necessidade
Permanente

Vínculo
Inadequado
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
CEI/CEI+

Escolaridade
Obrigatória

2

Sim

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

Escolaridade
Obrigatória

1

Não

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição

Os trabalhadores
exercem as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontram-se
sujeitos à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontram-se
sujeitos ao
horário de
trabalho praticado
na autarquia e
desempenham o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebem
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
CEI/CEI+
O trabalhador
exerce as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontra-se
sujeito à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontra-se
sujeito ao horário
de trabalho
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Categoria

Afetação

Atribuição/Atividade

Habilitação

N.º
Postos
de
Trabalho

Previsão
no Mapa
de
Pessoal

corte, de soldar e de
aquecimento; furar e
escarear os furos
para parafusos e
rebites; executar
ligações de
elementos metálicos.

Necessidade
Permanente

Vínculo
Inadequado

temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

praticado na
autarquia e
desempenha o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebe
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
CEI/CEI+
Os trabalhadores
exercem as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontram-se
sujeitos à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontram-se
sujeitos ao
horário de
trabalho praticado
na autarquia e
desempenham o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebem
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
Envlave/CEI/CEI+
O trabalhador
exerce as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontra-se
sujeito à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Serviço de
Produção e
Manutenção

Servente
Auxiliar os pedreiros
no exercício das suas
funções; colocar à
disposição dos
pedreiros os
materiais e
ferramentas
necessários à
execução do
trabalho; proceder à
limpeza de
ferramentas e locais
de obra; proceder à
carga e descarga de
materiais; executar
outras tarefas
simples, não
especificadas, de
caráter manual.

Escolaridade
Obrigatória

2

Não

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Serviço de
Produção e
Manutenção

Manobrador de
Máquinas Pesadas e
Veículos Especiais
Manobrar máquinas e
movimentações de
terras; manobrar
sistemas hidráulicos
ou mecânicos
complementares das
viaturas; zelar pela
conservação e
limpeza das viaturas;
comunicar as avarias
detetadas nas
viaturas; preencher o

Escolaridade
Obrigatória

1

Sim

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou

ATA N.º 3

—

25 de janeiro de 2018
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Categoria

Afetação

Atribuição/Atividade

Habilitação

N.º
Postos
de
Trabalho

Previsão
no Mapa
de
Pessoal

boletim diário da
viatura e entregá-lo
ao responsável;
conduzir outras
viaturas pesadas ou
ligeiras.

Assistente
Operacional

ATA N.º 3

—

Assistente
Operacional

Serviço de
Produção de
Trânsito

25 de janeiro de 2018

Motorista de
Pesados
Conduzir veículos de
elevada tonelagem
que funcionam com
motores a gasolina
ou a diesel; proceder
ao transporte de
diversos materiais e
mercadorias de
acordo com as
necessidades dos
serviços, procedendo
à colação de
proteções sobre os
materiais e
arrumando a carga;
acionar os
mecanismos
necessários para a
descarga dos
materiais, podendo
quando a operação é
feita manualmente
prestar a sua
colaboração;
examinar o veículo e
zelar pela sua
conservação e
limpeza; abastecer a
viatura de
combustível;
preencher e entregar
diariamente ao
responsável de
serviço o boletim
diário da viatura,
mencionando o tipo
de serviço,
quilómetros
efetuados e
combustível
introduzido; conduzir
sempre que
necessário viaturas
ligeiras,

Escolaridade
Obrigatória

1

Não

Necessidade
Permanente

Vínculo
Inadequado

excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

trabalho.
Encontra-se
sujeito ao horário
de trabalho
praticado na
autarquia e
desempenha o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebe
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
CEI/CEI+
O trabalhador
exerce as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontra-se
sujeito à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontra-se
sujeito ao horário
de trabalho
praticado na
autarquia e
desempenha o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebe
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
CEI/CEI+

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.
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Categoria

Afetação

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Serviço de
Desenvolvimento
Económico e
Turismo

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Serviço de
Desporto

ATA N.º 3

—

25 de janeiro de 2018

Atribuição/Atividade

transportando
passageiros ou
mercadorias.
Auxiliar de Turismo
Desempenhar
funções de
secretariado e aplicar
conhecimentos de
línguas estrangeiras
escritas e faladas;
requisitar o material
turístico e cultural
necessário ao bom
funcionamento dos
serviços; proceder à
venda de material
turístico e receber
dinheiro ou valores
correspondentes ao
respetivo pagamento;
executar trabalhos de
apoio técnico em
ações de promoção,
animação e
informação turística;
executar o serviço de
expediente geral,
nomeadamente a
receção, expedição e
arquivo de
documentos;
assegurar o
acompanhamento de
grupos em visitas
organizadas, na
cidade e concelho;
elaborar relatórios de
atendimento e de
visitas turísticas;
proceder à venda de
bilhetes de cinema e
de produtos
turísticos.
Vigilante
Assegurar a
conservação das
instalações
desportivas,
procedendo a
pequenas reparações
dos equipamentos;
assegurar a vigilância
das instalações
desportivas;
assegurar o apoio
logístico aos eventos
desportivos
promovidos pela
autarquia.

Habilitação

N.º
Postos
de
Trabalho

Previsão
no Mapa
de
Pessoal

Necessidade
Permanente

Vínculo
Inadequado

Escolaridade
Obrigatória

2

Não

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

Os trabalhadores
exercem as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontram-se
sujeitos à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontram-se
sujeitos ao
horário de
trabalho praticado
na autarquia e
desempenham o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebem
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:CEI/CEI+

Escolaridade
Obrigatória

1

Não

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se

O trabalhador
exerce as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontra-se
sujeito à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontra-se
sujeito ao horário
de trabalho
praticado na
autarquia e
desempenha o
seu trabalho com
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Categoria

Afetação

Atribuição/Atividade

Habilitação

N.º
Postos
de
Trabalho

Previsão
no Mapa
de
Pessoal

Necessidade
Permanente
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Serviço de
Urbanismo,
Ordenamento do
Território e
Fiscalização

Auxiliar de
Fiscalização
Auxiliar os fiscais
municipais no
exercício das suas
funções; prestar
apoio aos serviços da
unidade orgânica;
organizar processos
e zelar pela sua
atualização e arquivo;
assegurar a
circulação interna de
documentos pelos
vários serviços
municipais.

Escolaridade
Obrigatória

1

Sim

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

Técnico
Superior

Técnico
Superior

Serviço de Ação
Social

Técnico Superior
Dietista
Estudar, planear e
implementar medidas
de educação
alimentar;
acompanhar, a
implementação das
refeições escolares e
todos os aspetos
relativos à
alimentação em
contexto escolar;
apoiar a
implementação e
dinamização dos
programas “Ementa
Única”, “Regime de
Fruta Escolar” e

Licenciatura
em Dietética

1

Não

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição

ATA N.º 3

—

25 de janeiro de 2018

Vínculo
Inadequado
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebe
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
CEI/CEI+
O trabalhador
exerce as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontra-se
sujeito à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontra-se
sujeito ao horário
de trabalho
praticado na
autarquia e
desempenha o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebe
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
CEI/CEI+
O trabalhador
exerce as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontra-se
sujeito à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontra-se
sujeito ao horário
de trabalho
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Categoria

Afetação

Atribuição/Atividade

Habilitação

N.º
Postos
de
Trabalho

Previsão
no Mapa
de
Pessoal

“Ementa
Vegetariana”;
elaborar relatórios
técnicos diversos;
aplicar métodos de
avaliação e
otimização do
funcionamento dos
serviços; cumprir as
funções inerentes à
organização do
sistema educativo
local no contexto da
alimentação; orientar
equipas de trabalho;
colaborar e dinamizar
o projeto “Seniores a
Mexer”, promovendo
hábitos de
alimentação saudável
junto da população
sénior; realização de
consultas de nutrição
junto dos
trabalhadores
municipais.
Técnico
Superior

ATA N.º 3

Técnico
Superior

—

Serviço de Ação
Social

25 de janeiro de 2018

Técnico Superior
Fisioterapeuta
Planear e organizar
atividades/ações no
âmbito da
gerontomotricidade;
promover ações de
reabilitação
psicomotora junto da
população sénior do
concelho,
nomeadamente no
âmbito do projeto
municipal “Seniores a
Mexer”;
Dinamizar e
promover o projetos
de avaliação postural
junto da comunidade
escolar.

Licenciatura
em
Fisioterapia

1

Não

Necessidade
Permanente

Vínculo
Inadequado

temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

praticado na
autarquia e
desempenha o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebe
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
Prestação de
serviços na
modalidade de
avença.

As funções
exercidas
visam
satisfazer
necessidades
permanentes
do Município
de Reguengos
de Monsaraz
que não se
esgotam em
acréscimos
urgentes,
temporários
ou
excecionais
do serviço,
nem na
substituição
temporária de
trabalhadores.
São atividades
que se
inserem na
normal e
regular
atividade da
autarquia.

O trabalhador
exerce as suas
funções com
dependência
hierárquica da
autarquia, isto é
encontra-se
sujeito à direção
e disciplina do
Município de
Reguengos de
Monsaraz, o qual
lhe dá ordens e
define a forma de
execução do
trabalho.
Encontra-se
sujeito ao horário
de trabalho
praticado na
autarquia e
desempenha o
seu trabalho com
os meios e
ferramentas
disponibilizadas
pelo Município.
Recebe
mensalmente
uma
contrapartida pelo
trabalho
realizado.
Vínculo:
Prestação de
serviços na
modalidade de
avença.
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----- Tomou a palavra o senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, para referir que o
Programa de Regularização de Vínculos Precários (PREVPAP) vem permitir corrigir e dar justiça a um conjunto de
situações, identificadas na proposta, que têm vindo a ser desenvolvidas com recurso a vínculos jurídicos não
adequados. Prosseguiu, informando que foi feito um levantamento exaustivo junto dos serviços municipais para
identificar os postos de trabalho que estavam a ser desenvolvidos por trabalhadores com vínculos precários e que
correspondem a necessidades permanentes da autarquia. Informou, de seguida, o senhor Presidente, da tramitação
procedimental do programa, nomeadamente da necessidade de realização de uma sessão da assembleia municipal
extraordinária para que, dentro do prazo estabelecido no diploma legal, seja atualizado o mapa de pessoal do município
para o ano de 2018. Concluiu o senhor Presidente a sua intervenção, frisando que com este programa será estabilizado
o mapa de pessoal do município e conferida uma outra segurança à atuação dos serviços municipais, situação que se
tem vindo a degradar com as sucessivas limitações à contratação de pessoal com que as autarquias se vêm
confrontando e que levaram ao recurso a modalidades de vinculação menos adequadas. --------------------------------Tomou a palavra a senhora Vereadora Marta Sofia da Silva Chilrito Prates para mostrar a sua plena concordância com
a necessidade de regularização das situações de precaridade laboral existentes no Município de Reguengos de
Monsaraz. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por unanimidade: --------a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 3/GP/2018; -----------------------------------------------------------------------b)

Aprovar, nos termos do n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, o reconhecimento de
que as situações de exercício funções constantes do anexo à proposta, que aqui se dá por integralmente
reproduzido para todos os legais efeitos, e supra transcrito, correspondem à satisfação de necessidades
permanentes do Município de Reguengos de Monsaraz e que os trabalhadores que as exercem, ou
exerceram, o fazem, ou fizeram, sem o vínculo jurídico adequado; -----------------------------------------------------

c) Determinar à Divisão de Administração Geral e à Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento
Económico do Município de Reguengos de Monsaraz, a adoção dos legais procedimentos e atos
administrativos, financeiros e materiais inerentes à cabal e integral execução da presente deliberação
camarária. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos Precários: Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal do
Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2018
----- O senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, deu conta do conteúdo integral da Proposta
n.º 4/GP/2018, por si firmada em 22 de janeiro de 2018, referente à primeira alteração ao Mapa de Pessoal do Município
ATA N.º 3

—

25 de janeiro de 2018
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de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2018, no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária de Vínculos
Precários na Administração Pública, designado pelo acrónimo PREVPAP; cujo teor ora se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Proposta N.º 4/GP/2018
PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE VÍNCULOS PRECÁRIOS: PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA
DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE REGUENGOS DE MONSARAZ PARA O ANO DE 2018

Considerando:


Que a organização dos serviços do Município de Reguengos de Monsaraz, atualmente em vigor, foi aprovada por deliberação da
Assembleia Municipal tomada na sua sessão ordinária de 20 de dezembro de 2012, por deliberação da Câmara Municipal tomada
na sua reunião ordinária de 26 de dezembro de 2012 e pelos despachos do Senhor Presidente da Câmara com o n.º 18, datado
de 28 de dezembro de 2012 e com o n.º 10, datado de 16 de dezembro de 2014;



Que os diferentes momentos de conformação da organização de serviços do Município encontram-se publicados no Diário da
República, 2ª Série, n.º 4, de 7 de janeiro de 2013, n.º 5, de 8 de janeiro de 2013, n.º 8, de 11 de janeiro de 2013 e n.º 9, de 14 de
janeiro de 2015;



Que o Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2018 foi aprovado na sessão ordinária da
Assembleia Municipal de 28 de dezembro de 2017;



Que os mapas de pessoal, por oposição aos anteriores quadros de pessoal, surgem agora como instrumentos de gestão municipal
mais flexíveis e menos estáveis;



Que pelos artigos 19.º da Lei n.º 7 – A/2016, de 30 de março, e pelo artigo 25.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, diplomas
que aprovaram o Orçamento do Estado para os anos 2016 e 2017, o Governo assumiu o compromisso de proceder ao
levantamento das situações de precaridade laboral na administração pública com vista à posterior definição de uma estratégia
plurianual de regularização extraordinária dos vínculos precários que correspondam a necessidades permanentes da
Administração Pública;



Que a Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2017, de 28 de fevereiro, veio estabelecer o início de um programa de
regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública, designado pelo acrónimo PREVPAP, cuja conclusão
deverá ocorrer até 31 de dezembro de 2018;



Que a Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, veio estabelecer os termos de regularização prevista no programa de regularização
extraordinária dos vínculos precários de pessoas que exerçam ou tenham exercido funções que correspondem a necessidades
permanentes da administração pública, de autarquias locais e de entidades do setor empresarial do Estado ou do setor empresarial
local, sem vínculo jurídico adequado, a que se referem o artigo 25.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro e a Resolução do
Conselho de Ministros n.º 32/2017, de 28 de fevereiro;



Que, nos termos do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, nas autarquias locais e nas situações abrangidas
pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, para efeitos de abertura de procedimentos concursais para regularização
extraordinária, os respetivos mapas de pessoal, caso os postos de trabalho correspondentes a atividades de natureza permanente
não ocupados sejam em número insuficiente, são aumentados em número estritamente necessário para corresponder às
necessidades permanentes reconhecidas pelo órgão executivo, mediante decisão do órgão deliberativo,
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Propõe-se, que a Câmara Municipal aprove a proposta de primeira alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de
Monsaraz para o ano de 2018 que se anexa, e a submeta, de acordo com o preceituado na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do
Decreto – Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro, no artigo 29.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, no n.º 2 do artigo 6.º da
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, e na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a aprovação
final pela Assembleia Municipal. “

----- Outrossim, a Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2018,
que de seguida se transcreve: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------“PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2018

Apresentação
Pelos artigos 19.º da Lei n.º 7 – A/2016, de 30 de março, e pelo artigo 25.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, diplomas
que aprovaram o Orçamento do Estado para os anos 2016 e 2017, o Governo assumiu o compromisso de proceder ao
levantamento das situações de precaridade laboral na administração pública com vista à posterior definição de uma estratégia
plurianual de regularização extraordinária dos vínculos precários que correspondam a necessidades permanentes da
Administração Pública.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2017, de 28 de fevereiro veio, estabelecer o início de um programa de
regularização extraordinária dos vínculos precários na Administração Pública, designado pelo acrónimo PREVPAP, cuja conclusão
deverá ocorrer até 31 de dezembro de 2018.
Por sua vez, a publicação da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, veio estabelecer os termos de regularização prevista no
programa de regularização extraordinária dos vínculos precários de pessoas que exerçam ou tenham exercido funções que
correspondem a necessidades permanentes da administração pública, de autarquias locais e de entidades do setor empresarial
do Estado ou do setor empresarial local, sem vínculo jurídico adequado, a que se referem o artigo 25.º da Lei n.º 42/2016, de 28
de dezembro e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2017, de 28 de fevereiro. Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º da Lei n.º
112/2017, de 29 de dezembro, nas autarquias locais e nas situações abrangidas pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
para efeitos de abertura de procedimentos concursais para regularização extraordinária, os respetivos mapas de pessoal, caso os
postos de trabalho correspondentes a atividades de natureza permanente não ocupados sejam em número insuficiente, são
aumentados em número estritamente necessário para corresponder às necessidades permanentes reconhecidas pelo órgão
executivo, mediante decisão do órgão deliberativo.
Assim, e apesar do Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2018 ter sido aprovado na
sessão ordinária da Assembleia Municipal de 28 de dezembro de 2017, importa proceder à sua alteração, por forma a nele serem
contemplados os postos de trabalho que se reconhecem como necessidades permanentes e cujas funções se encontram a ser
desenvolvidas sem o adequado vínculo jurídico.
Reguengos de Monsaraz, 22 de janeiro de 2018
José Gabriel Calixto
Presidente da Câmara Municipal
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Divisão de Administração Geral
Subunidade orgânica: Administrativa e Operacional

Proceder à limpeza das instalações
municipais utilizando os instrumentos e
produtos adequados para o efeito
(gabinetes, pátios, etc.); executar
outras tarefas de natureza operacional
que lhe sejam determinadas.

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Escolaridade
obrigatória

3

3

6

0

Vagos

RCTFPTD
TOTAL
RCTFPTI

Ocupados

categoria

Vagos

carreira

RCTFPTI
Ocupados

atribuições/competências/atividades

área de
formação
académica
e/ou
profissional

0

TOTAL
RCTFPTD

0

TOTAL
RCTFPTI+RCTFPTD

Observ.

6

Aditados
três postos
de trabalho
vagos em
RCTFPTI
no âmbito
do
PREVPAP.

Serviço: Tecnologias da Informação

Funções de conceção e aplicação nas
áreas de gestão e arquitetura de
sistemas de informação, infraestruturas
tecnológicas e engenharia de software,
assegurando a sua gestão e continuada
adequação aos objetivos da autarquia;
estudo do impacto dos sistemas e das
tecnologias de informação na
organização do trabalho e no sistema
organizacional, propondo medidas
adequadas para a introdução de
inovações na organização e
funcionamento dos serviços, assim
como para a formação dos utilizadores
de informática.
Zelar pelos equipamentos e material
que se encontre em utilização nos
Espaços Internet; auxiliar e apoiar todos
os utilizadores de modo a contribuir
para a aprendizagem da informática;
dinamizar os Espaços Internet,
designadamente, a divulgação do
espaço; criar condições propícias ao
trabalho; organizar sessões de
esclarecimento e ensino à população;
respeitar e fazer cumprir as regras dos
Espaços Internet; dar conhecimento
imediato de qualquer situação anómala
e identificar responsáveis por eventuais
prejuízos; elaborar estatísticas de
utilização e frequência dos Espaços
Internet.
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Técnico
Superior

Técnico
Superior

Licenciatura
na área de
informática

TOTAL
RCTFPTI

Vagos

RCTFPTD
Ocupados

categoria

Vagos

carreira

RCTFPTI
Ocupados

atribuições/competências/atividades

área de
formação
académica
e/ou
profissional

TOTAL
RCTFPTD

TOTAL
RCTFPTI+RCTFPTD

Observ.

Criado um
posto de
trabalho
em
RCTFPTI
no âmbito
do
PREVPAP.
0

1

1

0

0

0

1

Criados
três postos
de trabalho
vagos em
RCTFPTI
no âmbito
do
PREVPAP.
Assistente
Operacional

25 de janeiro de 2018

Assistente
Operacional

Escolaridade
obrigatória

0

3

3

0

0

0

3
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Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento Económico
Serviço: Desenvolvimento Económico e Turismo

Desempenhar funções de secretariado
e aplicar conhecimentos de línguas
estrangeiras escritas e faladas;
requisitar o material turístico e cultural
necessário ao bom funcionamento dos
serviços; proceder à venda de material
turístico e receber dinheiro ou valores
correspondentes ao respetivo
pagamento; executar trabalhos de
apoio técnico em ações de promoção,
animação e informação turística;
executar o serviço de expediente
geral, nomeadamente a receção,
expedição e arquivo de documentos;
assegurar o acompanhamento de
grupos em visitas organizadas, na
cidade e concelho; elaborar relatórios
de atendimento e de visitas turísticas;
proceder à venda de bilhetes de
cinema e de produtos turísticos.

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Escolaridade
obrigatória

1

RCTFPTD
TOTAL
RCTFPTI

3

4

Vagos

Ocupados

categoria

Vagos

carreira

RCTFPTI
Ocupados

atribuições/competências/atividades

área de
formação
académica
e/ou
profissional

0

TOTAL
RCTFPTD

0

TOTAL
RCTFPTI+RCTFPTD

0

Observ.
Um posto
de trabalho
vago, em
RCTFPTI,
a
concurso.
Aditado
um posto
de trabalho
vago em
RCTFPTI
no âmbito
do
PREVPAP.

4

Unidade orgânica de 3º grau: Planeamento, Obras e Ambiente
Serviço: Produção e Manutenção

Vagos

RCTFPTD
TOTAL
RCTFPTI

Ocupados

categoria

Vagos

carreira

RCTFPTI
Ocupados

atribuições/competências/atividades

área de
formação
académica
e/ou
profissional

TOTAL
RCTFPTD

TOTAL
RCTFPTI+RCTFPTD

Auxiliar os pedreiros no exercício das suas funções;
colocar à disposição dos pedreiros os materiais e
ferramentas necessários à execução do trabalho;
proceder à limpeza de ferramentas e locais de obra;
proceder à carga e descarga de materiais; executar
outras tarefas simples, não especificadas, de caráter
manual.

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Escolaridade
obrigatória

0

2

2

0

0

0

2

Construir e aplicar na oficina estruturas metálicas
ligeiras para edifícios, pontes, caldeiras, caixilharias e
outras obras; cortar chapas de aço, perfilados de
alumínio e tubos, por meio de tesouras mecânicas,
maçaricos ou outros processos; utilizar diferentes
materiais para as obras a realizar, tais como macacos
hidráulicos, marretas, martelos, cunhas, materiais de
corte, de soldar e de aquecimento; furar e escarear os
furos para parafusos e rebites; executar ligações de
elementos metálicos.

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Escolaridade
obrigatória

2

1

3

0

0

0

3

Aplicar camadas de tinta, verniz ou outros produtos
afins, principalmente sobre superfícies de estuque,
reboco, madeira e metal, para proteger e decorar,
utilizando pincéis de vários formatos, rolos ou outros
dispositivos de pintura apropriados; limpar e lavar a
zona a pintar; selecionar ou preparar o material a
utilizar na pintura, misturando na devida ordem e
proporção massas, óleos, diluentes, pigmentos,
secantes, tintas, vernizes, água, cal, cola ou outros
elementos; aplicar as convenientes demãos de
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Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Escolaridade
obrigatória

2

4

6

0

0

0

6

Observ.

Criados dois
postos de
trabalho vagos
em RCTFPTI
no âmbito do
PREVPAP.

Aditado um
posto de
trabalho vago
em RCTFPTI
no âmbito do
PREVPAP.
Um posto de
trabalho vago,
em RCTFPTI,
cativo para
trabalhador
em mobilidade
intercategorias
no Serviço de
Educação.
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RCTFPTD
TOTAL
RCTFPTI

TOTAL
RCTFPTD

Vagos

Ocupados

categoria

Vagos

carreira

RCTFPTI
Ocupados

atribuições/competências/atividades

área de
formação
académica
e/ou
profissional

TOTAL
RCTFPTI+RCTFPTD

isolante, secantes, condicionantes ou primários,
usando o material adequado; betumar orifícios, fendas,
mossas ou outras irregularidades com material
apropriado; forrar paredes, lambris e tetos com papel
pintado; zelar pela conservação do material.

Observ.

Aditados três
postos de
trabalho vagos
em RCTFPTI
no âmbito do
PREVPAP.

Serviço: Trânsito e Mobilidade

Conduzir veículos de elevada tonelagem
que funcionam com motores a gasolina
ou a diesel; proceder ao transporte de
diversos materiais e mercadorias de
acordo com as necessidades dos
serviços, procedendo à colação de
proteções sobre os materiais e
arrumando a carga; acionar os
mecanismos necessários para a
descarga dos materiais, podendo quando
a operação é feita manualmente prestar
a sua colaboração; examinar o veículo e
zelar pela sua conservação e limpeza;
abastecer a viatura de combustível;
preencher e entregar diariamente ao
responsável de serviço o boletim diário
da viatura, mencionando o tipo de
serviço, quilómetros efetuados e
combustível introduzido; conduzir
sempre que necessário viaturas ligeiras,
transportando passageiros ou
mercadorias.

TOTAL
RCTFPTI

Vagos

RCTFPTD
Ocupados

categoria

Vagos

carreira

RCTFPTI
Ocupados

atribuições/competências/atividades

área de
formação
académica
e/ou
profissional

TOTAL
RCTFPTD

TOTAL
RCTFPTI+RCTFPTD

Observ.

Aditado um
posto de
trabalho
vago em
RCTFPTI
no âmbito
do
PREVPAP.
Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Escolaridade
obrigatória

5

1

6

0

0

0

6

Serviço: Higiene e Ambiente

Proceder à remoção de lixos e
equiparados; proceder à varredura e
limpeza de ruas, limpeza de sarjetas,
lavagem da via pública, limpeza de
chafariz; remover lixeiras e ervas;
assegurar a limpeza e conservação de
instalações; realizar tarefas de
arrumação; proceder à recolha de
RSU´s.
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Assistente
Operacional
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Assistente
Operacional

Escolaridade
obrigatória

9

8

TOTAL
RCTFPTI

17

0

Vagos

RCTFPTD
Ocupados

categoria

Vagos

carreira

RCTFPTI
Ocupados

atribuições/competências/atividades

área de
formação
académica
e/ou
profissional

0

TOTAL
RCTFPTD

0

TOTAL
RCTFPTI+RCTFPTD

Observ.

17

Um posto
de trabalho
ocupado
em
RCTFPTI
por
trabalhador
em
mobilidade
na
categoria
da União
de
Freguesias
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RCTFPTD
TOTAL
RCTFPTI

Vagos

Ocupados

categoria

Vagos

carreira

Ocupados

atribuições/competências/atividades

RCTFPTI

área de
formação
académica
e/ou
profissional

TOTAL
RCTFPTD

TOTAL
RCTFPTI+RCTFPTD

Observ.

de Campo
e
Campinho.
Quatro
postos de
trabalho
vagos, em
RCTFPTI,
a concurso.
Aditados
três postos
de trabalho
vagos em
RCTFPTI
no âmbito
do
PREVPAP.

Unidade orgânica de 3º grau: Sociocultural e Desportiva
Subunidade orgânica: Educação

Apoiar as educadoras ou professoras
sempre que solicitado; vigiar as
crianças no recreio; proceder à
limpeza das instalações; proceder à
preparação e execução das tarefas de
rotina diária das crianças,
apoiando-as nos cuidados de higiene
e nas refeições; dinamiza as
atividades; assegurar a integridade
física das crianças e salvaguarda o
cumprimento das
normas de segurança em vigor,
prestar auxílio na hora dos lanches e
do almoço; confecionar e servir
refeições nos estabelecimentos de
ensino em que se mostre adequado;
assegurar todas as tarefas inerentes
ao funcionamento de cantinas e
refeitórios; efetuar a venda de senhas
para refeições escolares e proceder à
entrega dos valores arrecadados junto
da tesouraria municipal.

Vagos

RCTFPTD
TOTAL
RCTFPT
I

Ocupados

categoria

RCTFPTI
Vagos

carreira

área de
formação
académica
e/ou
profissional

Ocupados

atribuições/competências/atividade
s

TOTAL
RCTFPT
D

TOTAL
RCTFPTI+RCTFPT
D

Observ.

Dois postos de
trabalho
ocupados, em
RCTFPTI, por
trabalhadores
em mobilidade
na categoria
dos municípios
de Évora e de
Odivelas.
Assistente
Operaciona
l

Assistente
Operaciona
l

Escolaridad
e obrigatória

43

11

54

0

0

0

54

Um posto de
trabalho vago,
em RCTFPTI,
cativo para
trabalhador
em mobilidade
intercategorias
.
Aditados cinco
postos de
trabalho vagos
em RCTFPTI
no âmbito do
PREVPAP.

Serviço: Cultura
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Exercer, com responsabilidade e autonomia
técnica, ainda que com enquadramento superior
qualificado, funções consultivas, de estudo,
planeamento,
programação, avaliação e de aplicação de
métodos e processos de natureza técnica e ou
científica que visam fundamentar e preparar a
decisão, inseridos, nomeadamente, nos
seguintes domínios de atividade: estudo sobre
etnografia da região,
procedendo aos respetivos levantamentos de
cariz etnográfico; estudo das implicações
resultantes das transformações no tecido social
da região e seus impatos;
emissão de pareceres e elaboração de estudos
sobre temáticas ligadas a aspetos de defesa,
salvaguarda e divulgação do património cultural
da região, nomeadamente do património
imaterial; execução e intervenção em projetos e
programas culturais e de promoção do
desenvolvimento económico do concelho.

Técnico
Superior

Técnico
Superior

Licenciatura

0

RCTFPTD
TOTAL
RCTFPTI

1

1

Vagos

Ocupados

categoria

Vagos

carreira

RCTFPTI
Ocupados

atribuições/competências/atividades

área de
formação
académica
e/ou
profissional

0

TOTAL
RCTFPTD

0

TOTAL
RCTFPTI+RCTFPTD

Observ.

1

Criado um
posto de
trabalho
vago em
RCTFPTI
no âmbito
do
PREVPAP.

0

Serviço: Desporto

Apoiar na gestão dos equipamentos
desportivos municipais; Planear e
organizar atividades/ações desportivas,
nomeadamente no âmbito do desporto
para todos e da gerontomotricidade;
conceber projetos de desenvolvimento
desportivo; realizar formação desportiva
ao movimento associativo e à
comunidade; Acompanhar e instruir
processos de atribuição de subsídios
nos termos do RAAL.

Técnico
Superior

Apoiar na gestão dos equipamentos
desportivos municipais; Planear e
organizar atividades/ações desportivas,
nomeadamente no âmbito do desporto
para todos e da gerontomotricidade;
conceber projetos de desenvolvimento
desportivo; promover ações de
reabilitação psicomotora junto da
população sénior do concelho,
nomeadamente no âmbito do projeto
municipal “Seniores a Mexer”.
Proceder à limpeza das instalações
desportivas municipais utilizando os
instrumentos e produtos adequados
para o efeito (piscinas municipais,
pavilhão desportivo, campos de ténis e
outros equipamentos desportivos);
executar outras tarefas de natureza
operacional que lhe sejam
determinadas.

Assegurar a conservação das
instalações desportivas, procedendo a
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Técnico
Superior

Técnico
Superior

Técnico
Superior

Licenciatura
em Desporto

Licenciatura
em
Reabilitação
Psicomotora

0

0

1

1

TOTAL
RCTFPTI

1

1

0

0

Vagos

RCTFPTD
Ocupados

categoria

Vagos

carreira

RCTFPTI
Ocupados

atribuições/competências/atividades

área de
formação
académica
e/ou
profissional

0

0

TOTAL
RCTFPTD

0

0

TOTAL
RCTFPTI+RCTFPTD

1

1

Observ.

Criado um
posto de
trabalho
vago em
RCTFPTI
no âmbito
do
PREVPAP.

Criado um
posto de
trabalho
vago em
RCTFPTI
no âmbito
do
PREVPAP.

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Escolaridade
Obrigatória

0

7

7

0

0

0

7

Criados
sete
postos de
trabalho
vagos em
RCTFPTI
no âmbito
do
PREVPAP.

Assistente
Operacional

Assistente
Operacional

Escolaridade
Obrigatória

0

1

1

0

0

0

1

Criado um
posto de
trabalho
vago em
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Vagos

TOTAL
RCTFPTI

Ocupados

categoria

RCTFPTD

Vagos

carreira

RCTFPTI
Ocupados

atribuições/competências/atividades

área de
formação
académica
e/ou
profissional

TOTAL
RCTFPTD

TOTAL
RCTFPTI+RCTFPTD

pequenas reparações dos
equipamentos; assegurar a vigilância
das instalações desportivas; assegurar
o apoio logístico aos eventos
desportivos promovidos pela autarquia.

Observ.

RCTFPTI
no âmbito
do
PREVPAP.

Serviço: Ação Social

Planear e organizar atividades/ações no âmbito
da gerontomotricidade; promover ações de
reabilitação psicomotora junto da população
sénior do concelho, nomeadamente no âmbito do
projeto municipal “Seniores a Mexer”; dinamizar e
promover o projetos de avaliação postural junto
da comunidade escolar.
Estudar, planear e implementar medidas de
educação
alimentar;
acompanhar,
a
implementação das refeições escolares e todos os
aspetos relativos à alimentação em contexto
escolar; apoiar a implementação e dinamização
dos programas “Ementa Única”, “Regime de Fruta
Escolar” e “Ementa Vegetariana”; elaborar
relatórios técnicos diversos; aplicar métodos de
avaliação e otimização do funcionamento dos
serviços; cumprir as funções inerentes à
organização do sistema educativo local no
contexto da alimentação; orientar equipas de
trabalho; colaborar e dinamizar o projeto “Seniores
a Mexer”, promovendo hábitos de alimentação
saudável junto da população sénior; realização de
consultas de nutrição junto dos trabalhadores
municipais.

Técnico
Superior

Técnico
Superior

Licenciatura
em
Fisioterapia

0

1

TOTAL
RCTFPTI

1

0

Vagos

RCTFPTD
Ocupados

categoria

Vagos

carreira

RCTFPTI
Ocupados

atribuições/competências/atividades

área de
formação
académica
e/ou
profissional

0

TOTAL
RCTFPTD

0

TOTAL
RCTFPTI+RCTFPTD

Observ.

1

Criado um
posto de
trabalho
vago em
RCTFPTI
no âmbito
do
PREVPAP.
Criado um
posto de
trabalho
vago em
RCTFPTI
no âmbito
do
PREVPAP.

Técnico
Superior

Técnico
Superior

Licenciatura
em Dietética

0

1

1

0

0

0

1

----- Ponderado, apreciado e discutido circunstanciadamente o assunto, o Executivo Municipal deliberou, por
unanimidade: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) Acolher o teor da sobredita Proposta n.º 4/GP/2018; ---------------------------------------------------------------------------b) Aprovar a Primeira Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de
2018; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Submeter a presente proposta, de acordo com o preceituado na alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto –
Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, no artigo 29.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, no n.º 2 do
artigo 6.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, e na alínea o) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, a apreciação e aprovação final pela Assembleia Municipal; ---------------------------------------ATA N.º 3
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d) Determinar à Divisão de Administração Geral a adoção dos legais procedimentos e atos administrativos e
materiais indispensáveis à execução da presente deliberação. --------------------------------------------------------------

PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO
----- O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que nos termos do disposto no artigo 49.º do Anexo I à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre outros, o regime jurídico das autarquias locais, fixava-se o período
de intervenção aberto ao público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não
se verificou qualquer intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

APROVAÇÃO EM MINUTA
----- A presente ata ficou lavrada, lida e aprovada em minuta, por unanimidade, no final da reunião de harmonia com o
preceituado no artigo 57.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece, entre outros, o regime
jurídico das autarquias locais. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- E nada mais havendo a apreciar, o senhor Presidente da Câmara Municipal deu por encerrada a reunião. Eram dez
horas e quarenta minutos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------___________________________________________________________________________________________________________________

----- E eu __________________________________________________________ na qualidade de Secretário desta
Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz lavrei, li e subscrevi a presente ata. --------------------------------------
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