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DELIBERA<::AO 

4.1 - RECRUT AMENTO EXCECIONAL NA MODALIDADE DE CONTRA TO 

DE TRABALHO EM FUN(:6ES PUBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO 

DE 7 ASSISTENTES OPERACIONAIS COM RECURSO A RESERVA DE 

RECRUT AMENTO - Aprova~ao. A Cc1mara Municipal deliberou por maio ria com 

seis votos a favor e uma absten~ao do Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, aprovar o 

recrutamento excecional na modalidade de contrato de trabalho em fun~oes publicas por 

tempo indeterminado de sete assistentes operacionais com recurso a reserva de 

recrutamento. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e uma abstenyao do 

Sr. Vereador Dr. Mario Monteiro, submeter a aprcciayfto e aprova~ao da Asscmbleia 

Municipal. 

Reuniao de Camara Municipal de 29 de mar~o de 2016. 

A CHEFE DE DIVISAO/DAF, 

~~ v',d\v 
Sofia Velho/Dra. 
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lnforma~ao: 
Recrutamento excecional na mod;~l id;~de de c:ontrato de 
trabalho em fun~l5es publlcas por tempo indeterminado de 
Assl5tentes Oper;~cionais corn recurso a re5erva de 
recrutamento. 

De: Chefe da DAF Para: Presidente 

DESPACHO: 

Considerando que se torna necessario recrutar sete assistentes operacionais · 

essa necessidade pelo facto de se ter registado uma redu - de recursos 

humanos, em especial, por aposentac;oes antecipadas, bern como pelo aumento significative 

do numero de infraestruturas, de forma a continuar a assegurar a eficiencia e eficckia das 

respostas dos diversos servic;os. 

Conslderando alnda que estao reunidos as pressupostos de que a lei faz depender o 

recrutamento excecional de candidates nao vinculados a administra~ao publica, 

designadamente: 

a) Mantem-se a imprescindibilidade do recrutamento para assegurar o cumprimento 

das obrigac;oes de prestac;ao de servil;o publico estabelecidas, ponderada a carencia dos 

recursos humanos ao nfvel de assistentes operacionais, nas diversas Divisoes Municipais. 

b) 0 Munidpio de Ponte de Lima tern cumprido integralmente os deveres de 

informa~ao prevlstos na Lei das Financ;as Locais e na Lei n.2 57/2011, bern como, o preceituado 

nos artigos 62!:! e 64Q da Lei do On;amento de Estado no que respeita em materia de controlo 

de despesas com pessoal. 

c) Os encargos com os recrutamentos em causa estao prevlstos no or~amento da 

autarquia. 

Considerando que se encontram constituidas reservas de recrutamento neste 

municipio, na sequencia de procedimento concursal aberto por aviso publlcado em D.R. 2!! 

serie, n2 156 de 14 de agosto de 2014, cujas listas de ordenac;ao final foram homologadas em 

17 de feverelro de 2016, propoe-se que seja submetida a aprovac;ao da Assembleia Municipal, 

sob proposta da C~mara Municipal, a autorlza~ao para o recrutamento excecional de sete 

assistentes operacionais, que nao possuam uma rela~ao jurldica de emprego publico par 

tempo indeterminado, para suprir as necessidades manlfestadas pelos diversos servl~os. 

A Considerac;ao superior, 

Ponte de Lima, 18 de marc;o de 2016, 
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