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MUNICIPIO PONTE 8 ~ 

Tt':RRA RICA DA HUMANIDAU~ 

DELIBERA(:AO 

4.8 - PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO 

EXCECIONAL, NA MODALIDADE DE RELA<;AO .JURIDICA DE EMPREGO 

PUBLICO POR TEMPO INDETERMINADO DE 25 ASSISTENTES 

OPERACIONAIS. A Camara Municipal deliberou por maioria com seis votos a 

favor e uma absten9~0 do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, aprovar a abertura de 

procedimento concursal comrun na modalidade de relayao juridica de emprego publico 

por tempo indetenninado de 25 assistentes operacionais, destinado a candidates que nao 

possuam Lm1a relayao juridica de emprego ptiblico por tempo indeterminado 

previamente estabelecida. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e uma 

abstenc;:ao do Sr. Vereador Dr. Filipe Viana, nos termos do disposto no n. o 2 do alii go 

64.0 da lei n.0 83-C/2013, de 31 de dezembro, submeter a apreciavao e aprova9iio da 

Assembleia Municipal. 0 Sr. Vereador Dr. Filipe Viana apresentou declara<;ao de voto 

que se anexa a presente ata, como docwnento numero cinco e se considera como 

fazendo pa1te integrante da mesma. 

Reuniao de Camara Municipal de 09 de junh-o de 2014. 

A TECNICA SUPERIOR, 

Filomena Mimoso/Dra. 
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lnforma~io: 

prooedimento ooncursal comum de recrutamento exceclonal, na 
modalldade de rela~o jurldiea de emprego publico por tempo 
lndetermlnado de 25 assistentes operaclonals 

De: Chefe da OAF Para: Presidents 

CONSIDERANDO QUE: 

DESPACHO: 

o '-\. Q ~ .I'-{ -----

1.~ 0 Decreta-Lei n.0 209/2009, de 3 de Setembro, que proce aplicaQao e adaptaQao a 
Administracao Local da Lei n.0 12-A/2008, de 27 de Fev 1ro (LVCR), designadamente no que 

respeita as competencias em materia admlnistrativ dos respectivos 6rgaos, determina nos 

artigos 4.0 e 9.0 que o recrutamento de trabalhadores necessaries a ocupaQao de todos ou de 

alguns postos de trabalho previstos e nao ocupados nos mapas de pessoal aprovados nas 

condicoes estabelecidas no n.0 2 do artigo 6.0 da LVCR sao precedidos de aprovacao do 

respective 6rgao executivo (C~mara Municipal); 

2.- 0 disposto no artigo 64.0 da Lei n.0 83-C/2013, de 31 de Dezembro, que aprovou o 

Orcamento de Estado para 2014 (LOE 2014), dispoe no seu n.0 1 que as autarquias locais nao 

podem proceder a abertura de procedimentos concursais com vista a constituicao de rela9oes 

juridicas de emprego publico por tempo indeterminado, determinado ou determinavel, para 

carreira geral ou especial e carreiras que ainda nao tenham sido objecto de extincao, de revisao 

au de decisao de subsistencia, destinados a candidates que nao possuam uma rela9ao juridica 

de emprego publico par tempo indeterminado previamente estabelecida, salvo em situayoes 

excepcionais devidamente fundamentadas; 

3.- Nos termos do n.0 2 do citado artigo, a abertura de procedimentos concursais s6 pode ser 

autorizada pelo 6rgao deliberative, sob proposta do respective 6rgao executive, e desde que se 

verifiquem os seguintes requisites cumulativos: 

a) - Seja imprescindivel o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das 

obrigac6es de prestacao de servico publico legalmente estabelecidas e ponderada a carencia 

dos recursos humanos no sector de atividade a que aquele se destina, bem como a evolu9ao 

global dos recursos humanos na autarquia em causa; 

b)- DemonstraQao de que os encargos com os recrutamentos em causa estao previstos 

nos orcamentos dos services a que respeitam; 

c) - lmpossibilidade de ocupacao dos postos de trabalho em causa, par trabalhadores 

com relacao jurldica de emprego publico previamente constituida, ou por recurso a pessoal 

colocado em situacao de mobilidade especial ou a outros instrumentos de mobilidade; 



d) - Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informa98o previstos na Lei n.0 

57/2011, de 28 de Novembro, alterada pela Lei n.0 66-8/2012, de 31 de dezembro; 

e) - Demonstra9ao do cumprimento da medida de redu9ao minima de trabalhadores, 

estabelecidas tendo em vista o cumprimento do PAEF, considerando o numero de trabalhadores 

em causa no termo do ana anterior. 

Nos termos do n.0 8 do artigo 64.0 da LOE 2014, esta disposigao tem caracter 

excepcional e prevalece sabre todas as disposiQ5es legals, gerais ou especiais, contrarias. 

Em relagao a alinea a) a fundamentaQao apresentada encontra-se descrita na 

informaQao dos servicos que se anexa a presente e que serviu de base a abertura da primeira 

fase do procedimento. 

Relativamente a alinea b) nao foi possivel ocupar o posto de trabalho em causa nos 

termos referidos, dado o procedimento concursal ter cessado por inexistencia de candidates a 
prossecu9ao do procedimento- 25 Assistentes Operacionals -, aberto atraves de aviso n.0 

4037/2014, publicado no Diario da Republica 2.a Serle, n.0 58, de 24 de Mar90 de 2014. 

0 encargo com os recrutamentos em causa esta previsto no or9amento do serviQo, 

existindo assim cabimentaQao orgamental para o efeito pelo que encontra-se cumprido a allnea 

c). 

Encontra-se igualmente cumprido ate a presente data o cumprimento do, pontual e 

integral dos deveres de informaQao previstos na alinea d). 

Demonstra9ao do cumprimento da medida de redu9ao minima de trabalhadores, 

estabelecidas tendo em vista o cumprimento do PAEF, considerando o numero de trabalhadores 

em causa no termo do ana anterior, informo que o Municipio de Ponte de Lima de acordo com o 

previsto no n.0 7 do art.0 62 da LOE para 2014, nao esta sujeito a reduzir o numero de 

trabalhadores, dado ter cumprido as condiQ5es previstas no n.0 7 do art.0 62 da lei acima 

referida, de acordo com a informaQao anexa. 

Nesta conformidade e para cumprimento da referida disposigao legal, considero que o 

Sr. Presidente da Camara Municipal, pode propor a Camara Municipal a aprovagao da abertura 

de procedimento concursal comum de recrutamento excecional, na modalidade de rela9ao 

jurldica de emprego publico por tempo indeterminado de 25 assistentes operacionais, destinado 

a candidatos que nao possuam uma rela9ao juridica de emprego publico par tempo 

indeterminado previamente estabelecida. 



Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos terrnos anteriorrnente sugeridos, e 

por for9a do disposto no no 2 do artigo 64.0 da LOE 2014, devera a mesma ser submetida a 
discussao e vota9ao da Assembleia Municipal, para posterior autoriza9ao. 

A Considera9ao superior, 

Ponte de Lima, 3 de Junho de 2014, 



MDV/MENTO 5.1 

DECLARACAO DE VOTO 

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

das suas func;5es, declarar o seu voto abstenc;ao, no ~mbito do ponto 3. CJ ! 3. ~.-o 1· f-t &:· 1(. !} · 

com os fundamentos e conslderandos seguintes: 
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1 - Considerando que nao lhe foram juntos OS resp ctiv'os d"oc(.(J enfo ara sus nta~ a 

decisao em causa, com violar;ao 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 

documentaQ:to do ponto em causa, uma regra geral no anterior e neste mandata, raz~o pela 

qual tambem o ora Vereador se viu fon;:ado a intentar 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 realizar;ao dum projecto em comum; cfr.: orcamento participative e 

participa9ao de ideias; 

4 - Considerando que a politica de falta de habito democnt.tico continua, numa 16gica de 

imposigao e nao de dialogo construtivo; 

5 - Considerando que a nossa Vila de Ponte de Lima, com 8~ anos de existencia, nos 

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

principia da representatividade e do espirito democnMico das nossas ralzes. 

Face ao expendido, em coerencia democratica e com mundividencia diferente de considerar o 

principia da representatividade, pelas pessoas e pelo nosso territ6rio, voto abstenr;ao" 

_j r1~-n 
!Ponte de lima, de .-alo de 2014, 

0 Vereador do Movimento 51, 

----~-
(FiUpe VIana) 
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