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ATA N.º 2 
 
--------Aos 26 dias do mês de janeiro de dois mil e dezoito, pelas vinte e uma 

horas e trinta minutos, na sala de sessões da Junta de Freguesia de Amareleja, 

teve lugar uma sessão extraordinária da Assembleia de Freguesia com a 

seguinte ordem de trabalhos: ------------------------------------------------------------------ 

---------- Ponto único: Proposta de alteração do Mapa de Pessoal para o ano 

2018, Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, programa de regularização 

extraordinária dos vínculos precários; 

ABERTURA OFICIAL DA SESSÃO ---------------------------------------------------------  

 ----------  O senhor Presidente da Assembleia, Mário Filipe Grosso 

Campaniço, após verificar a existência de quórum deu início à sessão eram 

vinte e uma horas e trinta e seis minutos. -------------------------------------------------- 

 ----------  PRESENÇAS ---------------------------------------------------------------------------   

----------- Registaram-se as seguintes presenças: Mário Filipe Grosso 

Campaniço, Hugo Miguel Simões Fialho, Manuel Ramos Simões, Maria de 

Fátima Agulhas Calero Caro, Marcelino da Silva Ferreira, Nélia Sofia Moreira 

Marvão, Cláudia Ramos Tereno Marvão Martins e José Carlos Lucas Batista.--- 

 ----------  AUSÊNCIAS  --------------------------------------------------------------------------   

----------- Registou-se a ausência do senhor Flávio Miguel Aresta Bolrão e da 

senhora Ana Luisa Pinto Esperança Valadas que informaram que não 

poderiam estar presentes por motivos profissionais e pediram a justificação da 

sua ausência. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ----------  PRESENÇA DOS ELEITOS DA JUNTA DE FREGUESIA-----------------   

----------- Estiveram presentes na sessão o Presidente do executivo Joaquim 

Mário da Silva Ferreira, a secretária Luísa Maria Pinto Esperança Valadas e a 

tesoureira Natacha Sofia Ramos Baião. ---------------------------------------------------- 

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

---------- PERIODO ANTES DA ORDEM DE TRABALHOS----------------------------  
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----------- O senhor Presidente da Assembleia após verificar a existência de 

quórum cumprimentou todos os presentes agradecendo a sua presença. Pediu 

para o senhor Marcelino da Silva Ferreira ocupar o lugar do segundo secretário 

por forma a compor a mesa. Disse em seguida que esta Assembleia 

Extraordinária tinha sido marcada a pedido do senhor Presidente do Executivo 

e passou de imediato a ler a ordem de trabalhos. ----------------------------------------  

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

---------- ORDEM DE TRABALHOS-----------------------------------------------------------  

---------- Ponto único: Proposta de alteração do Mapa de Pessoal para o 

ano 2018, Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, programa de regularização 

extraordinária dos vínculos precários; 

----------- O senhor Presidente da Assembleia abriu a discussão relativamente 

ao ponto único da ordem de trabalhos, disse que foi solicitada esta Assembleia 

com carater de urgência porque o prazo para alteração dos Mapas de Pessoal 

e lançamento dos procedimentos concursais para a regularização dos vínculos 

precários é bastante apertado e que de acordo com a Lei os procedimentos 

devem estar abertos impreterivelmente até 30 dias após a publicação do 

diploma em causa. Em seguida o senhor Presidente leu a proposta de 

alteração do Mapa de Pessoal para o ano 2018, Lei n.º 112/2017, de 29 de 

dezembro, programa de regularização extraordinária dos vínculos precários 

(Doc. 1) e explicou que esta lei aplica-se a todas as entidades públicas que à 

data tenham ao seu serviço, trabalhadores, sem o adequado vínculo contratual 

– tempo indeterminado - e que exerçam na entidade funções de carater 

permanente. Perguntou em seguida se alguém queria intervir. ----------------------- 

---------- Não havendo intervenções colocou à votação a proposta. ------------------             

---------- Votos a favor – 9; Votos contra – 0; Abstenções – 0. -------------------------  

 ----------  DELIBERADO, POR UNANIMIDADE APROVAR A PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO DO MAPA DE PESSOAL PARA O ANO 2018, LEI N.º 

112/2017, DE 29 DE DEZEMBRO, PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA DOS VÍNCULOS PRECÁRIOS. ----------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------- Não havendo mais assuntos a tratar o senhor Presidente Assembleia, 

Mário Filipe Grosso Campaniço, agradeceu a presença de todos e encerrou a 

sessão eram vinte e duas horas.  ------------------------------------------------------------- 

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

APROVAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES EM MINUTA-------------------------------------  

---------- A fim de produzir efeitos imediatos, foi deliberado por unanimidade 

aprovar em minuta o texto da deliberação do ponto único da ordem de 

Trabalhos. --------------------------------------------------------------------------------------- 

---------- Para constar e devidos efeitos foi por mim, Cidália Maria Rita 

Guerreiro, Assistente Técnica da Junta de Freguesia de Amareleja, redigida a 

presente ata, sob a responsabilidade do 1.º Secretário Hugo Miguel Simões 

Fialho, a qual vai ser presente a todos os membros com vista à sua aprovação 

e subscrição pela mesa da Assembleia. -------------------------------------------------  

 
PRESIDENTE: _______________________________________________ 
 
1º. SECRETÁRIO: ____________________________________________ 
 
2º. SECRETÁRIO: ____________________________________________ 


