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ORÇAMENTAÇÃO E GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL 

Marta Sofia da Silva Chilrito Prates, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de 

Monsaraz, para efeitos de cumprimento do artigo 31.º do Anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho e do artigo 5.º do Decreto - Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, torna público que foi 

aprovado, por unanimidade, nas reuniões ordinárias do órgão executivo de 04 de janeiro de 

2023 e 01 de fevereiro de 2023 o montante máximo dos diferentes tipos de encargos com 

pessoal para o corrente ano, nos seguintes termos: 

A) 	 Encargos relativos a remunerações dos trabalhadores: 

O Montante máximo orçamentado no Orçamento do Município de Reguengos de 

Monsaraz para o ano de 2023, nos termos do Mapa anexo à presente proposta, ou seja, 

5. 779.200€ (cinco milhões, setecentos e setenta e nove mil e duzentos euros), 

para suportar encargos com remunerações e outras despesas inerentes aos 

trabalhadores em funções. 

Dos quais: 

B) Recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho 

previstos e não ocupados no mapa de pessoal para o ano de 2023: 

Fixar o montante global de 90.000€ (noventa mil euros) para suportar encargos com 

o recrutamento de trabalhadores, que compreende: 

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

públicas por tempo indeterminado. 

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

públicas por tempo determinado. 

L 


Município de Rc'\\t1c•ngo~ de Monstirill 1 Ciml<iríl Mumc;pai 
Praça d<1 Ulw1d<1d0 i ,\p;irt;ido 6 1 7201·9"10 H('l]Uena(l<; de Monsilra;. 

Te\. {<l51 J 266 508 040 1 Fax. ( • 351 J 266 508 059 
gcral@cm-rcg11•:ngo~·mons;iraz.pt 1 'Ml'IW.cm·rcr:ucngos·mon~;ir;iz.pt 

http:Ml'IW.cm�rcr:ucngos�mon~;ir;iz.pt
mailto:gcral@cm-rcg11�:ngo~�mons;iraz.pt


C) 	 Alterações de posicionamento remuneratório na categoria de trabalhadores que se 

mantenham em exercício de funções: 

C 1) Alterações obrigatórias do posicionamento remuneratório 

Propõe-se fixar o montante global de 40.000€ (quarenta mil euros) para 

suportar encargos com as alterações obrigatórias de posicionamento 

remuneratório. 

C2) Alterações do posicionamento remuneratório por opção gestionária 

Face às restrições e contenções orçamentais que deverão orientar a atuação da 

autarquia, não se propõe verba para fazer face a este encargo. 

C3) Alterações excecionais do posicionamento remuneratório 

Face às restrições e contenções orçamentais que deverão orientar a atuação da 

autarquia, não se propõe verba para fazer face a este encargo. 

D) 	 Prémios de desempenho: 

Face às restrições e contenções orçamentais que deverão orientar a atuação da 

autarquia não se propõe verba para fazer face a este encargo. 

P ços do Município de Reguengos de Monsaraz, 3 de fevereiro de 2023 

Marta Prates 

Presidente da Câmara Municipal 
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