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 MAPA RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 22/05/2021 
 

ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

1 – Informação da Presidente da Câmara acerca da atividade e da situação 

financeira do Município, de acordo com o n.º 2, alínea c), do Art.º 25.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

TOMADO CONHECIMENTO 

2 - Proposta de Reconhecimento de um posto de trabalho ao abrigo do 
Programa PREVPAP – para aprovação; 

Deliberado, por MAIORIA, dos 25 membros presentes, com 21 votos a favor e 4 abstenções, dos 
Senhores Deputados Municipais António Serra; Carlos Pousado; Bruno Rachado; António Pacheco, 
reconhecer um posto de trabalho devidamente identificado na informação da Divisão Jurídica e 
Recursos Humanos, datada de sete de maio de dois mil e vinte e um, registada na aplicação de 
Atendimento e Expediente da Medidata sob o nº 3219 (três mil duzentos e dezanove) do ano de 2021 
(dois mil e vinte e um), que corresponde a uma necessidade permanente do Município. Reconhece 
ainda que o vínculo laboral é inadequado e por conseguinte aprovou a proposta anexa à informação 
supra identificada para que o Mapa de Pessoal para 2021 (dois mil e vinte e um) seja alterado e o 
referido vínculo seja regularizado, nos termos do nº 2 do artº 6º da Lei nº 112/2017, de 29 de 
dezembro. 

3 - Proposta de 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal do Município de Alfândega da 
Fé – para aprovação 

Deliberado, por MAIORIA, dos 25 membros presentes, com 21 votos a favor e 4 abstenções, dos 
Senhores Deputados Municipais António Serra; Carlos Pousado; Bruno Rachado; António Pacheco, 
aprovar a 2ª (Segunda) Alteração ao Mapa de Pessoal de 2021 (dois mil e vinte e um). 

4. Regularização Extraordinária de Vínculos Precários – Abertura de 
Procedimento Concursal de Regularização de um posto de Trabalho que exerce 
funções que correspondem a necessidades permanentes do serviço, sem o 
adequado vínculo jurídico, enquadrado no Programa PREVPAP – Técnico 

Superior de Enfermagem – para aprovação; 

Deliberado, por MAIORIA, dos 25 membros presentes, com 21 votos a favor e 4 abstenções, dos 
Senhores Deputados Municipais António Serra; Carlos Pousado; Bruno Rachado; António Pacheco, 
autorizar a abertura do procedimento concursal de Regularização de um posto de trabalho, bem como 
aprovar o respectivo júri, nos termos e de acordo com a informação da Divisão Jurídica e Recursos 
Humanos, datada de 10-05-2021, registada na aplicação de Atendimento e Expediente da Medidata 
sob o nº 3238. 

5- Provimento para o cargo de Chefe de Divisão de Obras e Planeamento em 
regime de comissão de serviço por 3 anos – Dirigente Intermédio de 2º Grau - 

para aprovação; 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos 25 membros presentes, aprovar a abertura de procedimento 
concursal para provimento, em regime de comissão de serviço por três anos, de um lugar para o 
cargo de Chefe de Divisão de Obras e Planeamento (DOP), bem como a designação do respetivo júri, 
nos termos e de acordo com o proposto na informação da Divisão Jurídica e Recursos Humanos, 
registada na aplicação da Medidata sob o nº 2864 do ano de 2021. 

6- Provimento para o cargo de Chefe de Divisão de Cultura, Turismo e Desporto, 

em regime de comissão de serviço por 3 anos – Dirigente Intermédio de 3º Grau - 

para aprovação; 

Deliberado, por MAIORIA, dos 25 membros presentes, com 21 votos a favor e 4 votos contra, dos 
Senhores Deputados Municipais António Serra; Carlos Pousado; Bruno Rachado; António Pacheco, 
aprovar a abertura de procedimento concursal para provimento, em regime de comissão de serviço 
por três anos, de um lugar para o cargo de Chefe de Divisão de Cultura, Turismo e Desporto (DCTD), 
bem como a designação do respetivo júri, nos termos e de acordo com o proposto na informação da 
Divisão Jurídica e Recursos Humanos, registada na aplicação da Medidata sob o nº 2877 do ano de 
2021. 
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ORDEM DE TRABALHO DELIBERAÇÃO 

7- Provimento para o cargo de Chefe de Divisão de Águas e Saneamento, em 
regime de comissão de serviço por 3 anos – Dirigente Intermédio de 3º Grau - 

para aprovação; 

Deliberado, por MAIORIA, dos 25 membros presentes, com 21 votos a favor e 4 votos contra, dos 
Senhores Deputados Municipais António Serra; Carlos Pousado; Bruno Rachado; António Pacheco, 
aprovar a abertura de procedimento concursal para provimento, em regime de comissão de serviço 
por três anos, de um lugar para o cargo de Chefe de Divisão de Águas e Saneamento (DAS), bem 
como a designação do respetivo júri, nos termos e de acordo com o proposto na informação da 
Divisão Jurídica e Recursos Humanos, registada na aplicação da Medidata sob o nº 2872 do ano de 
2021. 

8- Relatório de Monitorização do PAM do Município de Alfândega da Fé, nos 

termos do artigo 29.º, da Lei nº 53/2014, de 25/08, conjugado com o Anexo I do 

Contrato PAM – 4º Trimestre 2020 – para conhecimento; 

Tomado conhecimento 

9- Criação de uma Equipa para a Igualdade na Vida Local (EIVL) 

Deliberado, por UNANIMIDADE, dos 25 membros presentes, designar os seguintes membros da 
Assembleia Municipal para integrarem a Equipa para a Igualdade na Vida Local: 
a) o Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Alfândega da Fé, Rui Paulo Almendra Araújo; 
b) o Senhor Presidente da União de Freguesias de Soeima e Gebelim; Hélio José Madureira  
c) a Senhora Presidente da União de Freguesias de Parada e Sendim da Ribeira, Ana Maria Ribeiro 
Parada; 
d) o Senhor Deputado Municipal, António Baptista Bernardes Lopes Serra. 
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