
MUNICiPIC 
DELIBERACAO 

4.14 - ALTERAc;AO DO MAPA DE PESSOAL 2017- Aprova~ao. A Camara Municipal 

deliberou por maioria com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. 

Filipe Viana, aprovar a alterac;§o do Mapa de Pessoal 2017. Mais deliberou por malaria 

com seis votos a favor e urn voto contra do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a 
aprecia~ao e aprova~ao da Assembleia Municipal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana 

apresentou declarac;ao de voto, que se anexa a presente ata, como documento 

numero tres, e se considera como fazendo parte integrante da mesma. 

Reuniao de Camara Municipal de 19 de junho de 2017. 

A CHEFE DE DIVISAO/DAF, 

~c lk\h-:) 
Sofia Velho/Dra. 
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MOV/MENTO 51 

DECLARACAO DE VOTO 

FILIPE VIANA, Vereador eleito na lista independents do MOVIMENTO 51, vem, no exercicio 

das suas func;oes, declarar o seu voto contra, no ambito do ponto 
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com os fundamentos e considerandos seguintes: 

1 - Considerando que nao lhe foram juntos os respectivos documentos para sustentar a 

decisao em causa, com viola9~0 legal da Lei das Autarquias Locais e dos mais elementares 

direitos democraticos; 

2 - Considerando que na reuniao de hoje, o ora Vereador nao recebeu a respectiva 

documenta<;ao do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, razao pela 

qual fora intentada a competente acc;ao judicial para o efeito; 

3 - Considerando que a nossa forma de estar implica a envolvencia de todos os agentes 

autarquicos na realizac;ao dum projecto em comum; cfr.: orc;amento participative e 

participac;ao de ideias; 

4 - Considerando que a pol!tica de falta de habito democratico continua, numa 16gica de 

imposi9ao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 892 anos de existencia, nos 

merece o maior respeito pela hist6ria dos nossos antepassados, bem como na esteira do 

principia da representatividade e do espirito democratico das nossas raizes. 

Face ao expendido, em coer~ncia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto contra. 

Ponte de Lima, 19 de Junho de 2017, 

0 Vereador do Movimento 51, 

1 



) 

~-~~ 
-

lnforma~io: DESP~CHOt 

1---------,------------l Ct---L-\ 
De: Chefe da OAF Para: Presidente 

Considerando que: 
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- Nos termos da Lei n2 35/2014, as entidades publicas, anualmente, revem o respetivo 

Mapa de Pessoai, adaptando-o a realidade vigente. 

- 0 mapa de pessoal contem a indica~ao do numero de pastas de t 

6rg~o ou servi~o carece para o desenvolvimento das respetivas atividades, 

caracterizados em fun~~o da atribui~~o, compet~ncia ou ativldade que o seu ocupante 

se destina a cumprir ou a executar; do cargo ou carreira e categoria que lhes 

correspondam e dentro de cada carreira e, ou categoria, quando imprescindfvel, da area 

de forma~;ao academica ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular. 

- Os mapas de pessoal sao aprovados, mantidos e alterados pela entidade competente 

para a aprova~;ao da proposta de orr;amento e tornados publicos por afixar;§o no 6rg~o 

ou servir;o e inserr;~o em pagina eletr6nica da entidade, assim devendo permanecer. 

Verifica-se que no mapa de pessoal proposto para o ano de 2017, e aprovado em 

conjunto com os restantes documentos previsionais, existem necessidades que se 

tornam importantes suprir. 

Prop5e-se que se aprove a criar;ao de mais um posto de trabalho, Encarregado 

Operacional, necessaria a consolidar;ao da mobilidade de um trabalhador a exercer 

fun~Bes de encarregado operacionai, considerando o solicitado pelo diretor do 

Agrupamento de Escolas de Freixo. 

Em anexo se remete um quadro resumo das alterar;oes agora propostas ao Mapa de 

Pessoal de 2017, no que respelta ao Iugar a criar. 

A Considerar;~o superior, 

Ponte de Lima, 7 de junho de 2017, 
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MAPA DE PESSOAL 2017 (Elabol"ado nos mrmos do ArtG 29 da Lei3SI2014 c1e 20 de Junho) 

PnJadeFOm>ll~ lllobllidode 
A 

Alrii>u14'1o/Co~des CofQOI'CarreiraK:alegcrio Acad6!ntiel e.'o<l Oc.Jpados. V-s Acrior -~rilsl alinguir loCal cativ<l$ OBS. 
ProfissiCNII ~lras 

EIICIIJT8llldo Opetacicnal- Exerc:e 11..11¢es de superyisio de on """" .se. 
no rniuoo. 10 openinas; & respansiNel pela ale~ <los fun::illn3rios q"" 
st.per.;siom.11 as di!entnles caa. ern """""'.ao.cooldemnd<:K>s "'' e:oerd'cio 
das suao a!Mtlad'es; recste dos respansayeis peCa$ equipes de lrl!Oall1o as 
req!risi~ de material, assina-as a lev"""s ao c:onllecimerrto do re<spe1i>o 
su;>eriQr ~- oue de<i:l'r.l ern ccnloonidade·; retine-s<l periodicamente 
can o sau •"P"riar ~ ao qual dA conlledmenl<> do ill:ldarn""*' das 
c:tlras e de cr•aisquo.r deftciOnaas ""' lrregUal!ldades, planaill:ldo com este o Assisten1e 
lioobalho a efetuar e raoetendo"'""" ,.. dtelrizes q1:10 del.rem ooentar o Operacicnai~Ei'~e:anvga~o ~ 0 1 2 0 7 0 
lnbalho; desloca-se 6s ob<as ...,. !he do ad'slritas c:tlservando o seu Operaci:Jnal 

I antbmenl!> e prcwidendantlo a reso1u,.ao de quolquer problema; pod<ri 
<n'<lntualmenh> sugeli", ~ndo para tal kl< !Oii:i1s.clo, a c:onlra......, de rntg.. 

I d!Hlb<a eopeciriC8, bam como prooedar a ..,_rla;io das !alias e e-. 
de sarW;:o dO pes$ ... e regislare talendarizar OS j:<!d'doS Ge f-S com .,;sta 
a assegurar o t:an runcionamemo das cbla$ em ~o, part.lcipar e 
deser&'>'ar aci:lent.es de lral:alho "~a no~ de· um respc<1s8YOI 
para o 9:Jbsli1JJir nasus 10:1sl!roda. 

TOTAL 515 71 15 12 10 603 19 
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