REGUENG®S
DE MONSARAZ

EDITAL n. º 3/CM/2019
PUBLICITAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL TOMADAS NA SUA REUNIÃO
ORDINÁRIA DO DIA 09 DE JANEIRO DE 2019

JOSÉ GABRIEL CALIXTO, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, em
conformidade com o disposto no n. º 1 do artigo 56.º do Anexo 1 à Lei n. 0 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 09 de janeiro de 2019, a seguir transcritas:

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

Leitura e Aprovação da Ata da Reunião Anterior
O senhor Presidente da Câmara Municipal , José Gabriel Paixão Calixto, em ordem ao
preceituado no n.º 2 do artigo 57.º do Anexo 1 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que
estabelece, entre out ros o Regime Jurídico das Autarquias Locais, efetuou a leitura da ata
da reunião anterior, ocorrida em 26 de dezembro de 2018, e colocou-a à aprovação dos
membros presentes.
A ata foi aprovada, por unanimidade, pelos membros presentes da sobredita reunião.
ORDEM DO DIA

Ratificação do despacho de aprovação da Alteração n. º 16 ao Orçamento do Município de
Reguengos de Monsaraz relativo ao corrente ano económico-financeiro de 2018
Foi presente o Despacho n. º 16/GP/ CPA/2018, firmado pelo senhor Presidente da Câmara
Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 28 de dezembro de 2018, que determinou a
aprovação da alteração n. º 16 ao Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz,
relativo ao ano económico-financeiro de 201 8.
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O executivo municipal deliberou por unanimidade, confirmar/ ratificar o Despacho do
senhor Presidente da Câmara Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, com o n. 0
16/GP/CPA/2018, de 28 de dezembro de 2018.
Orçamentação e gestão das despesas com pessoal

Foi presente a Proposta n.º 1/GP/2019, firmada pelo senhor Presidente da Câmara
Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 03 de janeiro de 2019, atinente à orçamentação
e gestão das despesas com pessoal.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Fixar os seguintes montantes relativamente aos encargos com remunerações, com
recrutamentos a efetuar, com alterações de posicionamento remuneratório e com prémios
de desempenho para o ano de 2019 :
1 - Encargos relativos a remunerações dos trabalhadores: o montante máximo orçamentado
no Orçamento do Município de Reguengos de Monsaraz para o ano de 2019, nos termos do
Mapa anexo à Proposta n. 0 1/GP /2019, ou seja, 4. 778.100 € (quatro milhões, setecentos e
setenta e oito mil e cem euros),
Dos quais:
2 - Recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho previstos
e não ocupados no mapa de pessoal para o ano de 2019: Fixar o montante global de 50.000

€ (cinquenta mil euros) para suportar encargos com o recrutamento de trabalhadores, que
compreende:
i)

o recrutamento de trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções

públicas por tempo indeterminado.
ii)

o recrutamento de trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções

públicas por tempo determinado.
3 - Alterações de posicionamento remuneratório na categoria de trabalhadores que se
mantenham em exercício de funções :
i)

Alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório: Em virtude das regras

impostas pelo artigo 16. 0 da Lei n. 0 71/2018, de 31 de dezembro, diploma que aprovou o
Orçamento do Estado para o ano de 2019, propõe-se fixar o montante global de 35.000 €
(trinta e cinco mil euros) para suportar encargos com as alterações obrigatórias de
posicionamento remuneratório.
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Alterações do posicionamento remuneratório por opção gestionária: Em virtude das

restrições impostas pelo artigo 16.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, diploma que
aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2019, e face às restrições e contenções
orçamentais que deverão orientar a atuação da autarquia, não se propõe verba para fazer
face a este encargo.
iii)

Alterações excecionais do posicionamento remuneratório: Em virtude das restrições

impostas pelo artigo 16. º da Lei n. º 71 /2018, de 31 de dezembro, diploma que aprovou o
Orçamento do Estado para o ano de 2019, e face às restrições e contenções orçamentais
que deverão orientar a atuação da autarquia, não se propõe verba para fazer face a este
encargo.
4 - Prémios de desempenho: Em virtude das restrições impostas pelo artigo 16. 0 da Lei n. 0
71 /2018, de 31 de dezembro, diploma que aprova o Orçamento do Estado para o ano de
2019, e face às restrições e contenções orçamentais que deverão orientar a atuação da
autarquia não se propõe verba para fazer face a este encargo.
b) Tornar pública a presente deliberação camarária, através de afixação em local
adequado nas instalações da autarquia e de publicitação no respetivo sítio do Município de
Reguengos de Monsaraz na internet.

Constituição de Fundos de Maneio para 2019
Foi presente a Proposta n. 0 2/GP /2019, firmada pelo Senhor Presidente da Câmara
Municipal, José Gabriel Paixão Calixto, em 04 de janeiro de 2019, atinente à constituição
de fundos de maneio para 2019.
O executivo municipal deliberou, por unanimidade:
a) Cosntituir, de acordo com os artigos compreendidos no Capitulo X da Norma de Controlo
Interno do Município de Reguengos de Monsaraz, do artigo 62. º ao artigo 72. º, nove fundos
de maneio, designadamente:
1) Um fundo de maneio, no âmbito da 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 Euros (quatrocentos euros), para afetar a despesas correntes de
carácter urgente e inadiável, com a rubrica da classificação económica: 06.02.03.05. 99 
outras despesas correntes • 400 €.
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2) Um fundo de maneio, no âmbito da Divisão de Administração Geral, à responsabilidade
da responsável da subunidade orgânica Balcão Único, Maria Rosado Ventura Gato Almeida,
no valor de 100,00 Euros (cem euros), para afetar a despesas correntes de carácter urgente

e inadiável, com a rubrica da classificação económica: 06.02.03.05. 99 - outras despesas
correntes

100 €.

3) Um fundo de maneio, no âmbito da 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 1.000,00 Euros
(mil euros), para afetar a despesas correntes de carácter urgente e inadiável, com as
rubricas das classificações económicas: 02.01.08.99 - material de escritório - 10 €;
02.02.09.99

comunicações

80 €; 02.02.25.99

outras aquisições de serviços

850 €; e

06.02.03.05. 99 - outras despesas correntes - 60 €.
4) Um fundo de maneio, no âmbito da Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento
Económico,

à responsabilidade do Coordenador Técnico da subunidade orgânica

Aprovisionamento, Fernando da Ascensão Fernandes Mendes, no valor de 750,00 Euros
(setecentos e cinquenta euros), para afetar a despesas correntes de carácter urgente

e

inadiável, com as rubricas das classificações económicas: 02.01 .02.01.99 - gasolina - 10 €;
02.01.02.02.99 - gasóleo - 150 €; 02. 01.21.99 - outros bens - 90 €; 02.02.10.99 
transportes

150 €; e 02.02.25. 99 - outras aquisições de serviços - 350 €.

5) Um fundo de maneio, no âmbito da Divisão de Gestão Financeira e Desenvolvimento
Económico, à responsabilidade da Técnica da subunidade orgânica Turismo, Maria de Jesus
Cardoso Gamado, no valor de 200,00 Euros (duzentos euros ), para afetar a despesas
correntes de carácter urgente e inadiável, com as rubricas das classificações económicas:
02.01.21.99 - outros bens - 50 €; 02.02.13.99 - deslocações e estadas - 100 €; e
02. 02. 25. 99

outras aquisições de serviços

50 €.

6) Um fundo de maneio, no âmbito da unidade orgânica de 3. º Grau Sociocultural e
Desportiva, à responsabilidade do Técnico Superior da subunidade orgânica Cultura, João
Paulo Passinhas Batista, no valor de 400,00 Euros (quatrocentos euros), para afetar a
despesas correntes de carácter urgente e inadiável, com as rubricas das classificações
económicas: 02. 01. 21 .99 - outros bens

150 €; 02. 02.13. 99 - deslocações e estadas - 100 €;

e 02.02.25. 99 - outras aquisições de serviços - 150 €.
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7) Um fundo de maneio, no âmbito da unidade orgânica de 3.0 Grau Sociocultural e
Desportiva, à responsabilidade da Técnica Superior do Serviço de Ação Social, Sónia Maria
Medinas Canhão Cavaco, no valor de 100,00 Euros (cem euros), para afetar a despesas
correntes de carácter urgente e inadiável, com as rubricas das classificações económicas:
02.01 .21 .99 - outros bens - 50 €; e 06.02.03.05.99 - outras despesas correntes

50 €.

8) Um fundo de maneio, no âmbito da unidade orgânica de 3. º Grau Sociocultural

e

Desportiva, à responsabilidade da Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Reguengos de Monsaraz, Marta de Jesus Rosado Santos, no valor de 100,00 Euros
(cem euros), para afetar a despesas correntes de carácter urgente e inadiávet, com as
rubricas das classificações económicas: 02.01.21. 99 - outros bens - 50 €; e 02.02.25. 99 
outras aquisições de serviços - 50 €.
9) Um fundo de maneio, no âmbito do Serviço de Veterinária e Saúde Pública, à
responsabilidade do Veterinário Municipal, Rui Manuel dos Santos Silva Aleixo, no valor de
50,00 Euros (cinquenta euros), para afetar a despesas correntes de carácter urgente e
inadiável, com as rubricas das classificações económicas: 06.02.03.05.99

outras despesas

correntes - 50 €.

Fixação da Percentagem do IAS para efeitos de atribuição do Cartão Social do Munícipe
Foi presente a Proposta n. 0 1/VP/ 2019, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara
Munici pal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 03 de janeiro de 2019, ref erente à fixação da
percentagem do IAS para efeitos de atribuição do Cartão Social do Munícipe.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, determinar para o ano de 2019, em 70%
a percentagem do Indexante de Apoios Sociais (fixado pela Segurança Social), a aplicar ao
rendi mento mensal per capita dos i ndivíduos ou agregados familiares e que os define como
individuas ou agregados familiares em sit uação de carência económica para efeitos de
atribuição do cartão soci al do munícipe.

Fixação dos valores máxi mos anuais para efeitos de atribuição dos apoios pr evistos no
Cartão Social do Munícipe
Foi presente a Proposta n. º 2/VP/2019, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 03 de janeiro de 2019, ref erente à fixação dos

Página 5 de 8

REGUENG@S

DE MONSARAZ

valores máximos anuais para efeitos de atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do
Munícipe.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade:
a) Determinar, nos termos do disposto do n. 0 2 do artigo 9. 0 do Regulamento de Atribuição
do Cartão Social do Munícipe, para o ano de 2019, o limite máximo anual de 20.000 €para
os apoios previstos na área da habitação, distribuídos conforme as necessidades dos
pedidos de apoio apresentados pelos munícipes, beneficiários do Cartão Social;
b) Determinar, nos termos do disposto na alínea a) do n. º 1 do artigo 10.º do Regulamento
de Atribuição do Cartão Social do Munícipe, para o ano de 2019, em 50% a comparticipação
das despesas efetuadas com a aquisição de medicamentos, sujeitos à taxa reduzida de iva,
num limite máximo de 150,00 € anuais por beneficiário, num valor máximo anual de
2.000,00 €;
c) Determinar, nos termos do disposto na alínea b) do n. º 1 do artigo 10.º do Regulamento
de Atribuição do Cartão Social do Munícipe, para o ano de 2019, em 50% a comparticipação
das despesas efetuadas com o transporte não urgente de doentes, num limite máximo de
100,00 €por beneficiário, num valor máximo anual de 500,00 €;
d) Determinar, nos termos do disposto no n. 0 4 do artigo 10. 0 -A do Regulamento de
Atribuição do Cartão Social do Munícipe, para o ano de 2019, o limite máximo de 200,00 €
por agregado familiar a atribuir no âmbito do apoio social de emergência, num valor
máximo anual de 4.000,00 €;
e) Determinar, nos termos do disposto no n. º 1 do artigo 27.º do Regulamento de
Atribuição do Cartão Social do Munícipe, para o ano de 2019, a fixação do valor do IAS,
como montante global da bolsa de ocupação de tempos livres, num máximo de 40
beneficiários por ano.

Atribuição do Cartão Social do Munícipe

Foi presente a Proposta n. 0 3/ VP/2019, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 03 de janeiro de 2019, referente à
atribuição/renovação do Cartão Social do Muníci pe.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição/ renovação do
Cartão Social do Munícipe aos munícipes constantes da referida proposta, nos exatos
termos consignados.
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Atribuição dos apoios previstos no Cartão Social do Municipe
Foi presente a Proposta n.º 4/VP/2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 03 de janeiro de 2019, referente à atribuição
dos apoios previstos no Cartão Social do Munícipe, no que respeita à comparticipação nas
despesas efetuadas com a aquisição de medicamentos.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a atribuição dos apoios
previstos aos munícipes titulares do Cartão Social do Munícipe, nos exatos termos
consignados.

Alienação de equideos a titulo gratuito
Foi presente a Proposta n. º 5/VP /2018, firmada pela senhora Vice-Presidente da Câmara
Municipal, Élia de Fátima Janes Quintas, em 04 de janeiro de 2019, referente à alienação
de equídeos a título gratuito.
O Executivo Municipal deliberou, por unanimidade, alienar gratuitamen te ao Senhor
António Manuel da Rosa Fernandes um cavalo de raça cruzada, com dezoito anos de idade,
de pelagem ruça e de pequeno porte (pónei), com respeito das condições estipuladas no
Edital n.º 13/TLS/2018, de 12 de dezembro.
Cedência do direito de ocupação - banca n. º 9 e loja n. 0 5 do Mercado Municipal de
Reguengos de Monsaraz
Foi presente a Proposta n. º 1VMS/2019, firmada pelo senhor Vereador da Câmara
Municipal, Carlos Miguel da Silva Correia Tavares Singéis, em 02 de janeiro de 2019,
referente à cedência do direito de ocupação - banca n. º 9 e loja n. º 5 do Mercado
Municipal de Reguengos de Monsaraz.
O Executivo Municipal deliberou por unanimidade:
a) Declarar a extinção do direito de ocupação da banca n. º 9 do Mercado Municipal de
Reguengos de Monsaraz pela não utilização reiterada do local de venda pelo respetivo
titular, nos termos da alínea e), do n. 0 1, do artigo 18. 0 , do Regulamento do Mercado
Municipal de Reguengos de Monsaraz;
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b) Autorizar a cedência do direito de ocupação da loja n.0 5 do Mercado Municipal de
Reguengos de Monsaraz, por morte do seu titular, à sua herança "Justino Mendes dos
Ramos Cabeça de Casal da Herança de", com efeitos a 1 de janeiro de 2019.

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, de 10 de janeiro de 2019

...

Presidente da Câmara Municipal
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