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ATA N.º 07/2015  

 

Aos trinta dias do mês de novembro do ano dois mil e quinze, reuniu a Assembleia 

da União das Freguesias de Agualva e Mira Sintra, em reunião Extraordinária às vinte 

horas e trinta minutos, em Agualva, sita na Rua António Nunes Sequeira, 16, 2735-054 

Agualva-Cacém, com a seguinte Ordem de trabalhos:------------------------------------------- 

Ponto Único - Apreciação e votação das alterações ao Mapa de Pessoal da Junta 

de Freguesia, no âmbito da Proposta n.º JF 170/2015 aprovada em reunião de Junta 

realizada no dia 20 de novembro.-------------------------------------------------------------------------- 

--- Aberta a sessão pela Presidente de Mesa Maria Emília Infante, de imediato foi 

verificada a presença dos Senhores. Estiveram presentes os Senhores Vogais: da 

bancada PS, Filipe Dias Barroso, Vítor Manuel da Silva Ferreira, Diana Rute Salvador 

Lopes, Manuel de Jesus Magalhães Rocha; da bancada SCMA, Catarina Alexandra 

Santos Azevedo Ramos, Álvaro Gaspar Medeiros a Silva, Aristides Augusto Mateus, 

Luís Fernando da Trindade Roberto, António Fernando de Jesus Loureiro; da 

bancada PSD, Armando Fernando Gonçalves, Rui Pedro Miranda Pinto, Felisbela 

Reis Neves Bernardo; da bancada CDS/PP, Maria Albertina Almeida Santos; da 

bancada CDU, José António Magalhães Pina Gonçalves, Mário Filipe Ilhéu 

Condessa, Joana Fernandes Marques e da bancada BE, Carla da Encarnação 

Duarte Henriques.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não compareceram à sessão os Senhores Vogais: da bancada PS, Mª de Fátima 

Sousa Martins Feliciano tendo sido substituída pela Vogal Marta Isabel Andrade 

Serrano Rodrigues e da bancada CDU, Joana Marques, tendo sido substituída pela 

Vogal Ana Maria Soares Pais.--------------------------------------------------------------------------------- 

Pelo Órgão Executivo compareceram à reunião o Senhor Presidente da Junta 

Carlos Casimiro e os Senhores Vogais: Luís Rato, João Castanho, Teodósio Alcobia, 

Dâmaso Martinho, Helena Cardoso e Joaquim Azedo.-------------------------------------------- 

A Presidente de Mesa Maria Emília Infante informou os senhores vogais que após a 

saída do senhor Rui Pinto como 1º secretário da mesa e a D. Fátima Feliciano como 

2ª secretária e após ter conversado com as forças politicas a que aqueles 

elementos pertenciam, o Partido socialista indicou dois nomes que são, para 1º 

secretário o senhor vogal Manuel Rocha e para 2ºsecretário a senhora vogal Diana 

Lopes, colocando de imediato a votação os nomes apresentados.------------------------- 

--- O senhor Vogal Rui Pinto pediu a palavra para dizer: “Boa noite a todos. Há uma 

questão em relação à indicação do nome Manuel Rocha, como está em 

substituição de um vogal que pediu a suspensão de mandato, não sei por quanto 

tempo, gostaria de saber se esta substituição é pontual ou até final de mandato.”--- 

--- Foi respondido pela senhora Presidente da Assembleia que a mesma seria para o 

restante mandato. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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--- Efetuada a votação por voto secreto foi obtido o seguinte resultado, onze votos 

a favor, 1 voto contra e sete votos em branco abstenções, tendo os respetivos 

vogais assumido os seus lugares na mesa. -------------------------------------------------------------- 

De imediato entrou-se no período da Ordem do Dia, Ponto Único - Apreciação e 

votação das alterações ao Mapa de Pessoal da Junta de Freguesia, no âmbito da 

Proposta n.º JF 170/2015 aprovada em reunião de Junta realizada no dia 20 de 

novembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Dada a palavra ao senhor Presidente da Junta, disse: “Começo por dar os 

parabéns aos vogais eleitos para a mesa da Assembleia.---------------------------------------- 

--- A presente proposta diz respeito à aprovação por parte desta Assembleia da 

proposta de executivo nº 170/2015, “Alterações ao Mapa de Pessoal da Junta de 

Freguesia 2015”, diretamente relacionadas com o procedimento concursal em 

curso para a contratação de dois assistentes técnicos previstos no atual quadro de 

pessoal. Presentemente existem no Quadro de pessoal quatro lugares vagos de 

assistente técnico, o que nos permitiria admitir mais dois assistentes técnicos e 

requalificar os dois assistentes operacionais do quadro, que se encontram a exercer 

funções de assistentes técnicos, que são a D. Helena Tavares e a D. Isabel Loureiro, 

independentemente da nota obtida aquando das provas concursais. Com a 

abertura deste procedimento concursal fomos legitimamente surpreendidos, com a 

imposição legal de admitir em primeiro lugar, também independentemente da 

nota obtida aquando das provas concursais, as pessoas com a categoria de 

assistente operacional a exercerem funções administrativas que detinham vínculo 

de emprego público a termo com a autarquia, que são o Miguel Araújo, Sofia 

Cordeiro e Patrícia Alves. Havendo necessidade de contratação de pessoal para 

suprir algumas falhas, fomos confrontados com a imposição legal de, não ter em 

conta o resultado das provas, mas, e em primeiro lugar, promover as pessoas que já 

detinham vínculo de emprego público, o que nos impossibilita de aumentar o 

número de funcionários de que necessitamos. Perante esta situação, o executivo 

da Junta de Freguesia deliberou aprovar o aumento do Quadro de Pessoal e enviá-

lo para aprovação desta Assembleia de Freguesia, que, caso aprove a presente 

alteração, iremos, de acordo com o nº 2 do artigo 40º da Portaria nº 83-A/2009 de 

22 de janeiro, proceder à utilização da reserva de recrutamento interno, e através 

do mesmo procedimento concursal proceder à contratação de mais dois assistente 

técnicos, classificados em 6º lugar da lista de classificação final do presente 

procedimento concursal, a D. Sara Almeida e o Sr. Fernando Mendes.--------------------- 

--- Dada a palavra ao senhor Vogal Luis Roberto, disse: “Considerando a proposta 

JF n.º170/2015 aprovada pelo executivo na sua reunião de 16 novembro de 2015 e 

apresentada a esta Assembleia, os eleitos dos SCMA, após um a análise criteriosa 

da presente proposta, de justiça social e de igualdade entre todos os 

trabalhadores, iremos votar favoravelmente a presente proposta, por estarem 

reunidas todas as condições, ao contrário da proposta JF nº 57/2015, onde os vogais 

da bancada SCMA solicitaram a retirada da proposta e apresentadas algumas 

sugestões que não foram aceites, tendo nessa altura votado contra, no entanto, na 

proposta JF nº 170/2015 existem algumas questões que gostaríamos de ser 
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esclarecidos: Primeiro, no mapa de pessoal onde escreve a unidade orgânica e a 

atribuição de competências, na proposta nº JF57/2015, nas observações consta 

que as funções de coordenadora são desempenhadas por uma assistente técnica, 

em mobilidade, na presente proposta esta questão é omissa, perguntamos, trata-se 

apenas de um lapso. Estando esta categoria consagrada no mapa de pessoal pelo 

menos há dez anos, desde 2005, sempre com trabalhadores em mobilidade o que 

causa uma grande instabilidade e incerteza na carreira destes funcionários e 

considerando a reorganização que este executivo está  a levar a cabo, não seria 

altura de proceder á abertura de concurso, a bancada dos SMCA deixa esta 

sugestão ao executivo. Em relação aos trabalhadores da autarquia que não 

pertencem ao quadro de pessoal, os assistente operacionais com contrato 

determinável, estamos certos que a nossa preocupação é partilhada com a do 

executivo da junta para a resolução desse problema. Já foi dito pelo senhor 

presidente que desconhecia que pudessem entrar pessoas com contrato 

determinável ou indeterminável. Quando se exerce um cargo politico nem sempre 

os nossos ideais se concretizam, é necessário ouvir, decidir, em conformidade com 

as regras democráticas pois vivemos num estado de direito. Pela nossa parte, 

SCMA, eleitos pelas pessoas que em nós confiaram, confiaram não serão 

defraudados, participaremos construtivamente, apresentando as soluções que em 

nosso entender são as corretas, estando sempre disponíveis para o diálogo.”----------- 

--- Dada a palavra ao Vogal Rui Pinto, disse: “Muito obrigada pelos esclarecimentos 

prestados pelo senhor Presidente da Junta. Gostaria de dizer que a apresentação 

do Mapa de Pessoal trata-se apenas de um enquadramento das necessidades da 

Junta, não levantando grandes questões, no entanto, hoje esta aprovação 

extraordinária traz-nos algumas dúvidas, sendo a primeira delas o carater de 

urgência a ponto de se convocar uma sessão extraordinária para o efeito, um a vez 

que o Mapa de Pessoal é aprovado juntamente com o orçamento e com o Plano 

de Atividades que irão ser apresentados dentro de algumas semanas, onde este 

mesmo mapa de pessoal irá ser apresentado. Estranhamos a urgência e 

gostaríamos de vê-la esclarecida. Em segundo lugar, constata-se aqui que esta 

alteração está relacionada, como bem disse, com o procedimento concursal aqui 

aprovado para o provimento de dois lugares de assistente técnico. Explicou o 

senhor presidente que houve treze candidatos aprovados em todos os métodos de 

seleção, sendo os primeiros cinco já com vínculo de emprego público, o quer dizer 

como muito bem explicou, têm prioridade neste processo de preenchimento de 

vagas. Senhor Presidente foi aberto concurso para duas vagas de assistente 

técnico, os dois candidatos ao preencherem essas vagas fica provida a 

necessidade. Quanto a nós parecia-nos mais correto, uma vez que estas duas 

vagas vão ser preenchidas, abrir novo procedimento para assistente operacional, o 

que acontece, de acordo com a proposta apresentada, serão promovidos a 

assistente técnico cinco colaboradores da Junta e entrarão dois novos assistente 

técnicos, o que em termos financeiros comporta mais algum peso sobre a tesouraria 

da Junta de Freguesia. Gostávamos também de ser esclarecidos sobre o último 

parágrafo da proposta nº JF nº 157/2015, onde refere a necessidade de corrigir 

alguns desacertos no Mapa de Pessoal, gostávamos de ser esclarecidos destes 

desacertos, do que é que se trata.------------------------------------------------------------------------- 
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Senhor Presidente, apelando à transparência de todos estes processos, acho que 

seria importante dar conhecimento a esta Assembleia de Freguesia dos resultados 

do concurso, já sabemos quem são os cinco primeiros candidatos, não sabemos 

dos nomes do 6º e 7º candidatos que propõe serem admitidos e gostaríamos de ter 

acesso a esses mesmos dados. Só uma correção relativamente a uma frase que 

utilizou, disse,” os funcionários que eu necessito”, não é o senhor Presidente que 

necessita é a Junta de Freguesia que necessita.”---------------------------------------------------- 

--- De seguida interveio o Vogal Filipe Barroso que disse: “Boa noite. A opinião do 

Partido Socialista é que, tendo em conta os esclarecimentos prestados, muito 

claros, consideramos que é essencial no sentido de melhoramento da Junta de 

Freguesia, se há uma necessidade clara de alteração do mapa de Pessoal para 

uma melhoria do funcionamento da autarquia, consideramos que é positivo, tendo 

em conta o enquadramento que foi feito e as necessidades referenciadas. Os 

esclarecimentos prestados foram claros e isso é que é salutar.”-------------------------------- 

--- Dada a palavra à senhora Vogal Catarina Ramos, disse: “Eu continuo aqui com 

um problema de matemática. O senhor Presidente explicou e segundo as minhas 

contas vai ficar livre um técnico superior e 4 operacionais, isto porque sobem para 

assistentes técnicos quatro operacionais, pergunto estes lugares vagos são para 

fechar ou para continuar livres?”---------------------------------------------------------------------------- 

--- Pediu a palavra o senhor Vogal Pina Gonçalves que disse: “Saúdo todos os 

presentes. Na nossa perspectiva há, pelos documentos que recebemos e pela 

explicação dada agora pelo senhor Presidente da Junta da União de Freguesias, 

em tratar devidamente e com cuidado, atenção e a respetiva dignidade, situações 

que têm a ver com trabalhadores que já estão ao serviço da nossa autarquia, 

quanto a isso não temos muito a dizer, partilhamos dessa perspectiva, essa é como 

todos sabem a nossa forma de estar e estamos completamente de acordo com 

esse caminho. Temos no entanto algumas questões a colocar relativamente a este 

Mapa de Pessoal, começando por perguntar qual é a estratégia (…………………….) 

(a gravação falhou, não tendo sido possível transcrever a intervenção do senhor 

Vogal Pina Gonçalves na totalidade. Após contato telefónico com o vogal no 

sentido de este poder entregar, por escrito, a sua intervenção, informou a 

funcionária que está a elaborar a ata que mencionasse as seguintes questões por 

colocadas).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Primeira, saber se a Junta de Freguesia tem uma avaliação das necessidades de 

pessoal em cada grupo de pessoal, em função dos objetivos que pretende atingir 

por administração direta; Segunda, saber por que motivo não tem nenhuma 

audição das organizações representativas da Junta de Freguesia; Terceira, se a 

Junta de Freguesia pretende preencher as vagas que ficam em aberto, em que 

termos e com que vínculo; Quarta, saber por que razão foi reduzido no Mapa de 

Pessoal um lugar de assistente operacional.”---------------------------------------------------------- 

--- Retomados os trabalhos após interrupção por questões logísticas, foi dada a 

palavra ao senhor Presidente da Junta que disse: “Começando por responder ao 

senhor vogal Luis Roberto, dizer que as funções de coordenadora mantêm-se, 

apenas foi omisso nas observações, no entanto iremos trazer na próxima sessão da 
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Assembleia o Mapa de Pessoal e algumas questões irão ser esclarecidas e onde irá 

constar as funções de coordenadora em mobilidade.--------------------------------------------- 

--- Relativamente a esta e outras questões colocadas pelos senhores vogais, tem a 

ver com as prioridades e a necessidade de contração de mais duas pessoas, uma 

vez que as que estavam foram despedidas sumariamente, daí a necessidade de 

lançar este procedimento, sem prejuízo de resolver as questões que se colocavam 

quer dos assistentes técnicos, quer dos assistentes operacionais em mobilidade que 

sempre desempenharam funções de assistentes técnicos, por isso a necessidade de 

avançar com este procedimento.-------------------------------------------------------------------------- 

--- Em relação às questões colocadas pelo vogal Rui Pinto, quando pergunta qual a 

urgência, dizer-lhe que há necessidade de colocar os dois assistentes operacionais 

na categoria de assistentes técnicos, de seguida colocar os restantes assistentes 

operacionais, atualmente em mobilidade também em assistentes técnicos e só 

depois poderemos dar seguimento ao procedimento concursal. A urgência prende-

se com a abertura que o OGE 2015 (Orçamento Geral do Estado) e só este, permite 

a abertura de concursos públicos, achámos melhor não aguardar pelo OGE 2016, 

sem saber o que nos iria permitir ou não, na altura não sabíamos que o governo iria 

ser PS e achámos melhor concluir este procedimento concursal.------------------------------ 

--- Nós entendemos, daí a questão colocada pelo senhor vogal Luis Roberto, que as 

carreiras de assistente técnico, de assistente operacional e técnico superior são 

distintas, enquanto que o senhor vogal entende que todos os funcionários devem 

entrar pela carreira de assistente progredir depois na carreira. Tenho uma visão 

diferente, e foi isso que nos separou na proposta Nº JF57/15.------------------------------------ 

--- Quanto ao peso financeiro, ele é nulo uma vez que todos estes funcionários, com 

exceção da Helena Tavares que excedeu o tempo limite para estar na situação de 

mobilidade intercarreiras, todos estes operacionais estão hoje em mobilidade 

intercarreiras, usufruindo do vencimento de assistentes técnicos, apenas irão fazer 

parte do quadro e criar outro tipo de vínculo.--------------------------------------------------------- 

--- No mapa apresentado com a afetação dos funcionári0os a cada um dos 

espaços existem alguns erros, com a apresentação do orçamento irei apresentá-lo 

já corrigido, peço desculpa por alguns lapsos de linguagem mas, quando digo eu, 

obviamente é a Junta de Freguesia. Em relação à não indicação dos nomes, como 

já foi explicado, a questão colocada pelo vínculo existente dos assistentes 

operacionais com contrato a termo indeterminado, bem como uma reclamação 

aceite pelo júri, de remarcação de entrevista uma vez que a carta de notificação 

não tinha chegado às mãos da funcionária, neste caso a Sofia Cordeiro, donde 

resultou uma alteração na ordenação dos candidatos na lista definitiva, ainda não 

homologada e que tem de ser dado tempos para nova audiência de interessados, 

no entanto posso-vos dizer que os primeiros classificados por classificação de provas 

concursais são, Sara Almeida e Fernando Mendes, no entanto após as alterações 

legais, foram classificados da seguinte forma: Helena Tavares, Isabel Loureiro, Miguel 

Araújo, Patrícia Alves e Sofia Cordeiro, por fim a Sara Almeida e o Fernando 

Mendes. Esta é a lista que vai ser homologada e admitidos estes funcionários se a 

Assembleia de Freguesia aprovar a alteração ao Mapa de Pessoal.------------------------- 
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--- Em resposta à vogal Catarina e Pina Gonçalves, dizer que neste momento a 

Junta de Freguesia tem cinco assistente operacional que vão passar para 

assistentes técnicos, libertando assim as vagas de assistente operacional em 

quadro.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Quando o vogal Pina Gonçalves pergunta o que pretendemos fazer, é somente 

e de acordo com as regras de endividamento, abrir um procedimento concursal 

para um técnico superior e quatro assistentes operacionais. Como o senhor vogal 

referiu e bem, nós tentámos suprir as necessidades com quatros trabalhadores num 

programa POC, antigo CEI, mas nunca foi nosso intenção utilizar estes programas 

com carácter de continuidade e pretendemos abrir procedimento concursal para 

preenchimento dessas vagas, deixando apenas um vago para qualquer 

necessidade urgente, penso ter esclarecido os senhores vogais”------------------------------ 

--- Dada a palavra à senhora Vogal Carla Henriques, disse: “Boa noite a todos os 

presentes. O Bloco de Esquerda vai votar favoravelmente a presente proposta por 

se sentir devidamente esclarecido e agradece a transparência com que é feita a 

alteração e aforma como os trabalhos têm decorrido a nível do recrutamento.”------ 

--- Dada a palavra ao senhor Vogal Pina Gonçalves, disse:” Para dizer que nós não 

vamos poder acompanhar o apoio a este mapa, precisamente pelas razões 

apresentadas e que não foram ultrapassadas nas explicações dadas. Não 

acompanhamos a forma de ver as questões, há uma estratégia de não prover, ao 

nível das áreas operacionais, trabalhadores com direitos nessa perspectiva, o que 

há é um a transição interna e a ocupação dos lugares que isso vai trazer, reduz-se 

até um na contabilização geral de operacionais do quadro e continua-se s recorrer 

aos programas ocupacionais do IEFP, como forma de suprir questões com as quais 

não concordamos. Por esta razão não acompanharemos este Mapa de Pessoal 

que nos é apresentado, reconhecendo que tenta resolver algumas questões 

legítimas dos trabalhadores da nossa freguesia. Era para transmitir isto, iremos 

futuramente acompanhar esta questão, como temos vindo a fazer até aqui e 

estamos certos que existem condições para que ela evolua num sentido mais 

positivo, é isso que esperamos venha a acontecer.”------------------------------------------------ 

--- Pediu a palavra o Senhor Presidente da Junta para dizer: “Possivelmente 

expressei-me mal e vou repetir. Neste momento, com este quadro aprovado, os 

trinta trabalhadores que estão no quadro, iremos ficar com cinco vagas de 

assistente operacional por ocupa. Como eu disse é nossa intenção abrir um 

procedimento concursal para o preenchimento de quatro desta cinco vagas, 

precisamente para suprir a falha que temos e não necessitar de recorrer aso POCs, 

é exatamente o contrário do que o senhor vogal Pina disse, respeitando a opinião 

de voto.”-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Pediu a palavra o senhor Vogal Pina Gonçalves para dizer: “Eu não quero, até 

porque estamos numa sessão da Assembleia, mas só para ficar claro qual é a nossa 

perspetiva, nós percebemos que o mapa de pessoal vai ficar exatamente com as 

mesmas pessoas que tinha antes, menos uma. Há um reforço na área de assistentes 

técnicos, são opções que Junta tomou e tem legitimidade para as tomar, nós é que 

não acompanhamos, nem isso, porque achamos que as características da nossa 
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freguesia e as funções que pretende exercer, pelo menos a considerar o que tem 

sido anunciado aqui e cotejando isto com a utilização de pessoas de contrato 

emprego inserção para situações desta natureza, consideramos que há trabalho 

ainda a fazer e a melhorar nesta área.”------------------------------------------------------------------ 

--- De seguida a Senhora Presidente da Assembleia colocou a proposta a votação 

tendo obtido a seguinte votação:--------------------------------------------------------------------------

Votos a favor doze; seis do PS, cinco do MSCMA e um do BE. Abstenções sete, três 

da CDU, três do PSD e um do CDS/PP.-------------------------------------------------------------------- 

A Proposta foi aprovada por maioria.---------------------------------------------------------------------- 

--- Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa, após leitura da minuta da 

Ata e respetiva votação, tendo sido aprovada, declarou encerrada a sessão, pelas 

vinte e duas horas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--- Para constar lavrou-se a presente Ata que se encontra gravada e guardada em 

dois ficheiro áudio com a designação, (AFUFAMS 2015-01-30_C001) e (AFUFAMS 

2015-01-30_C002) sendo parte integrante desta ata.----------------------------------------------- 

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

Agualva-Cacém, 30 de novembro de 2015------------------------------------------------------------- 

 

A Presidente de Mesa, 
 

 

_____________________________________ 
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Diana Lopes 

 


