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CÂMARA MUNICIPAL 

DE 

S. BRÁS DE ALPORTEL 

ACTA N.º 14 /2011 

da reunião extraordinária de 28 de Junho de 2011 

 

PRESIDÊNCIA:- Eng.º António Paulo Jacinto Eusébio. --------------------------------------------  

VEREADORES PRESENTES:- Dra. Marlene de Sousa Guerreiro, Eng.º Acácio José 

Madeira Martins e Dr. João Carlos de Mendonça D’Aragão e Moura. ------------------------------  

 

 

FALTAS JUSTIFICADAS: Dr. Vítor Manuel Martins Guerreiro em representação do 

município no exterior. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS: ----------------------------------------------------------------------  

 

 

HORA DE ABERTURA:- Dez horas. ------------------------------------------------------------------  

LOCAL:- Salão Nobre da Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------  

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: -------------------------------------------------------------------  

 -------- Dispensada, por unanimidade, a leitura da acta da reunião anterior por ter sido 

aprovada em minuta, no final daquela reunião, nos termos legais. -----------------------------------  
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 -------- PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE 

TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO, TÉCNICO SUPERIOR 

(ENGENHEIRO CIVIL): O Senhor Presidente, Eng.º António Eusébio, apresentou a 

seguinte proposta: -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Proposta: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- “Ocupação de 1 posto de trabalho, por tempo indeterminado, na carreira/categoria de 

Técnico Superior (Engenharia Civil), para a Divisão de Obras Municipais. --------------------  

 ------- Tendo em conta a extrema necessidade de ocupação de mais um posto de trabalho por 

tempo indeterminado, na carreira/categoria de Técnico Superior (Engenharia Civil), para a 

Divisão de Obras Municipais, justificada pelo aumento de trabalho decorrente da abertura 

de novos concursos para obras municipais, nomeadamente, a Circular Norte, a Casa da 

Música e o Centro Comunitário do Parises. ------------------------------------------------------------  

 ------- Considerando a aprovação da 1ª alteração ao mapa de pessoal para 2011, pela 

Assembleia Municipal na sua sessão ordinária do passado dia 22 de Julho, na qual foi criado 

mais um posto de trabalho nesta carreira/categoria; --------------------------------------------------  

 ------- Considerando que para este posto de trabalho existe uma reserva de recrutamento 

interna, prevista no n.º 1 do art. 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro, constituída 

com base no procedimento concursal n.º 20/2010, o qual visou o preenchimento de 1 posto de 

trabalho, por tempo indeterminado para a categoria de Técnico Superior (Engenharia Civil), 

cuja lista de ordenação final foi homologada em 19 de Maio de 2011, com a validade de 18 

meses; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- Considerando que no referido procedimento concursal não houve candidatos com 

vínculo à função pública; -----------------------------------------------------------------------------------  

 ------- E considerando que é imprescindível a ocupação deste posto de trabalho, PROPONHO 

ao órgão executivo a utilização da referida reserva de recrutamento, para a contratação por 

tempo indeterminado de um Técnico Superior (Engenharia Civil), para a Divisão de Obras 

Municipais.”--------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ------- A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a presente proposta. -----------  

 

 

 

PROPOSTAS 
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 ------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA O 

MUNICÍPIO PARA O ANO DE 2012:- Presente o ofício n.º 14, remetido no dia 24 de 

Junho de 2011 pela Assembleia Municipal de S. Brás de Alportel informando que foi 

deliberado, por unanimidade, em sessão ordinária realizada no passado dia 22 de Junho, fixar 

a percentagem de 65% das receitas provenientes do Fundo de Equilíbrio Financeiro como 

correntes e 35% como capital, para o ano 2012, conforme proposto pela Câmara Municipal. --  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  

 -------- ASSEMBLEIA MUNICIPAL – 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO PARA O ANO 

DE 2011 E 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA 2011:- Presente o ofício 

n.º 15 remetido no dia 24 de Junho de 2011 pela Assembleia Municipal de S. Brás de 

Alportel informando que foi aprovada, por maioria, a segunda revisão ao orçamento para o 

ano 2011 e a primeira alteração ao mapa de pessoal, em sessão ordinária realizada no passado 

dia 22 de Junho. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- A Câmara Municipal tomou conhecimento. ----------------------------------------------------  

 

DELIBERAÇÕES 
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 -------- FORMA DE VOTAÇÃO:- Em todas as deliberações desta reunião em que não se 

indica o tipo de votação, deverão as mesmas serem consideradas como efectuadas 

nominalmente, para cumprimento do disposto no número um do artigo nonagésimo segundo 

da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e nove, de dezoito de Setembro, na 

nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, dois mil e dois, de onze de 

Janeiro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 -------- APROVAÇÃO DA ACTA EM MINUTA:- Finalmente e após esgotados todos os 

debates a que se referem os assuntos agendados para esta reunião ordinária, deliberou a 

Câmara, por unanimidade, aprovar a presente acta lavrada em minuta, nos termos do número 

três do artigo nonagésimo segundo da Lei número cento e sessenta e nove, barra, noventa e 

nove, de dezoito de Setembro, na nova redacção dada pela Lei número cinco, traço, A, barra, 

dois mil e dois, de onze de Janeiro. -----------------------------------------------------------------------  

 

 

 

 -------- Às ______ horas foi aprovada e assinada esta minuta e encerrada a reunião. -------------  

 -------- Eu _______________________, Chefe da Divisão Financeira e Patrimonial, a 

subscrevi. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 PRESIDENTE 

  
 


