
Ata n.º 12/2018 

MUNICÍPIO DA MURTOSA

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 15 DE JUNHO DE 2018 

--------No dia quinze de junho de dois mil e dezoito, nesta Vila da Murtosa, edifício dos Paços do 

Município e sala de reuniões da Câmara Municipal, reuniu, extraordinariamente, o Executivo da 

Câmara Municipal, pelas dezassete horas e trinta minutos, sob a presidência do Senhor Presidente 

Joaquim  Manuel  dos  Santos  Baptista,  tendo  comparecido  o  Senhor  Vice-Presidente  Januário 

Vieira da Cunha e os Senhores Vereadores Daniel Henriques de Bastos, Fátima de Jesus da Silva 

Arêde e António Jorge Feio Bacelar Vilar.-----------------------------------------------------------------------------

--------Seguidamente, deu-se início à discussão dos assuntos constantes da ordem de trabalhos, 

que foi distribuída a todos os membros, em conformidade com o n.º 2 do art.º  53º,  da Lei n.º  

75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------------------------------------------------

------- PROPOSTA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE VÍNCULOS PRECÁRIOS – -  

-------- Foram presentes os requerimentos dos Professores Inês Cascais da Silva Vieira e Carlos 

Manuel Tavares de Abreu, licenciados em educação física e com quem a Câmara Municipal tem 

vindo a celebrar  contratos  de prestação de serviços  para o exercício  de funções nas piscinas 

municipais, a solicitar o reconhecimento formal de que reúnem as condições estabelecidas na Lei 

n.º 112/2017, de 29 de dezembro, para a regularização dos seus vínculos com a autarquia.----------

-------- A Câmara Municipal, tendo em consideração os pareceres emitidos pelo Chefe da Divisão 

Administrativa  e  Financeira,  apensos  aos  citados  requerimentos  e  o parecer  da  Comissão de 

Coordenação  e  Desenvolvimento  da  Região  do  Centro,  entretanto  solicitado  pela  autarquia,  

deliberou, por unanimidade:-----------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- Reconhecer que as funções desempenhadas pela trabalhadora Inês Cascais da Silva Vieira 

correspondem  a  necessidades  permanentes  da  Câmara  Municipal  e  que  o  vinculo  jurídico 

existente é inadequado;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Autorizar a abertura de procedimento concursal para a regularização extraordinária e, face 

ao teor do regime transitório estabelecido no n.º 1, do artigo 16.º, da cita Lei, prorrogar o contrato 

de  prestação  de  serviços  celebrado  com a trabalhadora  em causa,  até  que  seja  concluído  o 

respetivo procedimento concursal;---------------------------------------------------------------------------------------

-------- Proceder à 3.ª alteração ao mapa de pessoal para o ano de 2018, o qual foi aprovado em 

reunião de Câmara de 14 de dezembro de 2018 e sessão da Assembleia Municipal  de 27 de 

dezembro  do  mesmo  ano,  bem  como  remetê-la  à  Assembleia  Municipal  para  aprovação.  A 

proposta visa consubstanciar a criação de um posto de trabalho da carreira de Técnico Superior 

(Educação Física). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Mais  deliberou,  também  por  unanimidade,  relativamente  ao  trabalhador  Carlos  Manuel 

Tavares de Abreu notificá-lo da impossibilidade legal de reconhecer que o mesmo esteja abrangido 

pelo enquadramento jurídico dado pela citada lei, tendo em conta que, com base nos pareceres, 

também já citados, não é possível ao abrigo do referido regime jurídico concursar um posto de 

trabalho que é exercido a tempo parcial. ------------------------------------------------------------------------------

--------A presente ata, no final da reunião, depois de lida, foi aprovada em minuta e para efeitos 

imediatos, nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e n.º 3 do art.º 

27.º do Código do Procedimento Administrativo.--------------------------------------------------------------------

-------- E não havendo mais assuntos a tratar, o Senhor Presidente deu a reunião por encerrada 

eram dezassete horas e quarenta e cinco minutos, da qual se lavrou a presente ata que vai ser 

assinada por todos os membros presentes e por mim,                                                    , Técnica 

Superior que a redigi.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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