
ACTA Nº 15/10

ACTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO DIA 30 DE JUNHO DE 2010

--------- No dia 30 de Junho de 2010, pelas nove horas e trinta minutos, no Edifício dos Paços do Concelho de

Vagos, na Sala de Reuniões, reuniu extraordinariamente, a Câmara Municipal, sob a presidência do Senhor

Presidente da Câmara, Dr. Rui Miguel Rocha da Cruz, com a presença da Senhora Vice-Presidente Dr.ª Albina

Maria de Oliveira Rocha, e dos Senhores Vereadores, Eng.º Mário dos Santos Martins Júnior, Dr. Marco António

Ferreira Domingues, Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Dr.ª Dina Maria Marques Ribeiro. Assistiu à reunião o

Senhor Laerte Macedo Pinto, Chefe da Divisão Administrativa. --------------------------------------------------------------

FALTAS E JUSTIFICAÇÃO: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, justificar a falta dada à presente

reunião pela Senhora Vereadora Dr.ª Cláudia Cristiana Rocha Oliveira. -----------------------------------------------------

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apreciar este assunto em

próxima reunião. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORDEM DO DIA

A - ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

1 - ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA ASSISTENTES OPERACIONAIS COM

PERFIL FUNCIONAL DE AUXILIARES DE ACÇÃO EDUCATIVA – Presente a informação da Senhora

Vereadora Dr.ª Albina Maria de Oliveira Rocha, datada de 11/06/2010, que a seguir se transcreve: --------------------

-------- “Considerando que a Câmara Municipal de Vagos, no cumprimento do disposto na Lei n.º 159/99 de 14 de

Setembro e da Lei n.º 169/99 de 18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei 5-A/2002 de 11 de Janeiro, tem

como sua competência a gestão do pessoal auxiliar da Educação Pré-escolar e do 1.º Ciclo do Ensino Básico. -------

-------- Considerando que o Ministério da Educação, pela definição de rácios mínimos, não tem colocado recursos

humanos em diversas escolas do Concelho de Vagos, permitindo que as mesmas permaneçam em actividade sem o

devido apoio à actividade lectiva. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Considerando que esta situação já decorreu em anos anteriores, tendo a Câmara Municipal procurado uma

solução através da colaboração com diversas Instituições Particulares de Solidariedade Social do Concelho que

executam, em parceria, o Programa de Actividades de Enriquecimento Curricular. ---------------------------------------

-------- Considerando que as soluções encontradas foram sempre soluções temporárias sem o cariz de estabilidade

necessário quer ao bem-estar das Escolas e comunidades educativas, quer ao desempenho profissional dos recursos

humanos afectos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Propomos que se proceda à abertura de Procedimento Concursal para a colocação de 13 Assistentes

Operacionais com perfil funcional de Auxiliares de Acção Educativa, com Contrato de Trabalho em Funções



Públicas por Tempo Determinado, pelo período de 12 meses, eventualmente renovável até ao máximo de 36 meses.

-------- Mais propomos que o Júri do Procedimento Concursal seja constituído pelos seguintes elementos: -----------

•••• Eng.º António Castro, Director do Departamento de Controlo Interno da Câmara Municipal de Vagos,

como Presidente do Júri; -------------------------------------------------------------------------------------------------

•••• Dr.ª Lina Ferreira, Chefe de Divisão de Educação, Cultura e Acção Social da Câmara Municipal de Vagos;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•••• Director do Agrupamento de Escolas de Vagos ou seu representante.” -------------------------------------------

-------- A Câmara Municipal, considerando: -------------------------------------------------------------------------------------

1. Que o Mapa de Pessoal prevê, em número suficiente, o recrutamento de Assistentes Operacionais com

perfil funcional de Auxiliares de Acção Educativa; ------------------------------------------------------------------

2. Que, face ao teor da proposta apresentada a mesma traduz um relevante interesse público no recrutamento

do pessoal em causa, existindo uma grande carência de recursos humanos para o desempenho dessas

funções, e a Câmara Municipal não dispõe de efectivos disponíveis que possam aí exercer; ------------------

3. Que o exercício das actividades em causa é resultante da transferência de competências da administração

central para a administração local no domínio da educação; --------------------------------------------------------

4. Que estão reunidas todas as condições fixadas no n.º 2, do artigo 10, da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- Deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada pela Senhora Vereadora Dr. ª Albina Maria de

Oliveira Rocha, e bem assim, proceder à Abertura de Procedimento Concursal para recrutamento de 13 Assistentes

Operacionais com perfil Funcional de Auxiliares de Acção Educativa, nos termos atrás proposto. ---------------------

-------- Mais foi deliberado, unanimemente, que seja dado cumprimento ao disposto nos números 4 e 6, do atrás

citado artigo 10º, da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho. -----------------------------------------------------------------------

2 - PROPOSTA DE REGULAMENTO DO MERCADO DE PEIXE DA PRAIA DA VAGUEIRA E DE

CRIAÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DE LUGARES DE VENDA – Considerando que em sede de Inquérito

Público não houve qualquer reclamação ou sugestão sobre este assunto, a Câmara Municipal deliberou, por

unanimidade, e para efeitos do disposto na alínea a), do n.º 2, do artigo 53º, da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,

alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, remeter o Regulamento do Mercado de Peixe da

Praia da Vagueira e de Criação da Taxa de Ocupação de Lugares de Venda à Assembleia Municipal para apreciação

e votação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- O referido documento é dado aqui como inteiramente reproduzido e ficará arquivado no presente Livro de

Actas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------- E nada mais havendo a tratar a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente acta em

minuta, nos termos e para os efeitos consignados no nº 3, do artº 92º, da Lei nº 169/99, de 18 de Setembro, alterada



e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a qual vai ser assinada pelos membros da Câmara aqui

presentes e por mim _______________________________________ Chefe da Divisão Administrativa, tendo

terminado a reunião às dez horas e dez minutos. ---------------------------------------------------------------------------------


