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----------Aos dezassete dias do més de dezembro, do ano de dois mil e dezoito, realizou-se
uma reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vila Verde, no edifioio dos Pagos do
Concelho, sob a Presidéncia do Senhor Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na
qualidade de Presidente deste Orgao Autarquico, com a presenga dos Senhores
Vereadores, Manuel de Oliveira Lopes, Julia Maria Caridade Rodrigues Fernandes,
Patricio José Correia Pinto Araujo, José Augusto Margal Morais, Luis Loureiro de Castro e
Claudia da Conceigao Cachetas Pinto. ---------------------------------------------------------------------
-—------Secretariou o Técnico Superior Nuno Miguel Lomba Mota.---------------------------------
----------Verificada a presenga do numero legal de Vereadores foi pelo Senhor Presidente
da Cémara, declarada aberta a reuniao eram nove horas e trinta minutos. ----------------------
----------BALANCETE: Presente o resumo diario da Tesouraria relativo ao dia catorze do
més de dezembro do ano dois mil e dezoito que acusava um saldo pecuniario de um
milhao seiscentos e um mil novecentos e setenta e um euros e sessenta e quatro
céntimos, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas doze e treze da minuta da presente
ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------EXPEDIENTE: O que segue, acompanhado de todos os processos para
verificagzéo da Excelentissima Edilidade. ------------------------------------------------------------------
----------Presente, para aprovagéo da Excelentissima Cémara, a ata da reuniao ordinaria
de trés de dezembro de dois mil e dezoito, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas
catorze a dezassete da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera,
por unanimidade, aprovar a referida ata.--------------------------------------------------------------
----------ANTES DA ORDEM D0 DIA:-------------------------------------------------------------—-------
----------A Camara decidiu, por unanimidade, incluir na ordem de trabalhos a apreciagao do
Relatorio da instrutora no émbito do Processo Disciplinar numero trés barra dois mil e
dezoito, que correu os seus termos legais na Divisao Juridica, deste Municipio, 0 qual foi
instaurado contra a trabalhadora Senhora Paula Cristina Moreira da Mota. ---------------------
----------ZERO Ul'|il.- CONHECIMENTOS BARRA RATlFlCA§6ES.- Zero um zero um.-
Para ratificaoao da Excelentissima Cémara presente o processo numero zero trés barra
dois mil e dezoito barra oitocentos e quatro, em nome de Henrique Marques Leitao, sito
no lugar de /7\ngulo Quarenta, da Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva, relativo a
emissao de certidao de compropriedade em prédios rusticos, de acordo com as
informaooes constantes do processo., cuja fotocopia se encontra inserta de folhas dezoito
a vinte e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, ratificar a emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do
artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e
cinco, de dois de setembro, nos termos das informagoes técnicas constantes do
processo numero zero trés barra dois mil e dezoito barra oitocentos e quatro.---------
----------Zero um zero dois.- Também para ratificaoao, presente o e-mail enviado a este
municipio pela Administraoao Regional de Saude do Norte, ooncordando com a proposta
de Escala dos Turnos de Sen/igo das Farmacias do concelho, elaborado pela ARS do
Norte (Administragao Regional de Saude do Norte), para o ano civil dois mil e
dezanove, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas vinte e trés a trinta e trés da minuta
da presente ata. DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, ratificar
aprovagao dos Turnos de Servigos das Farmacias para o ano dois mil e dezanove.---
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----------ZERO DOlS.- DlVERSOS.- Zero dois zero um.- Uma informacao prestada pela
Técnica Superior de Sen/ico Social, Dr.” Isabel Lopes, relacionada com o apoio a
frequéncia das Piscinas Municipais para a menor Vania Filipa Martins Vilela, residente no
Beco da Oliveira numero cinquenta e quatro, terceiro direito, Freguesia e Concelho de Vila
Verde, cuja fotocopia se encontra inserta a folhas trinta e quatro e trinta e cinco da
minutada presente ata. DELIBERAQAO: Deliberado, por unanimidade, apoiar a
frequéncia nas Piscinas Municipais para a menor Vania Filipa Martins Vilela,
residente no Beco da Oliveira numero cinquenta e quatro, terceiro direito, Freguesia
e Concelho de Vila Verde, nos termos da informagao prestada pela Técnica.------------
----------Zero dois zero dois.- Presente o processo numero zero um barra dois mil e
dezassete barra setecentos e vinte e quatro, em nome de José Feliciano Lopes da Silva,
sito no lugar de Coura, da Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva, para aprovacao do
piso abaixo da cota de soleira nos termos do artigo trinta e quatro, numero dois, do
Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde e nos termos das informacoes
constantes do processo, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas trinta e seis a
quarenta e dois da minuta da presente ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por
unanimidade, aprovar o piso abaixo da cota de soleira, nos termos do artigo trinta e
quatro, numero dois, do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vila Verde e
nos termos das informagoes constantes do processo numero zero um barra dois
mil e dezassete barra setecentos e vinte e quatro, em nome de José Feliciano Lopes
da Silva.------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero trés.- Presente o processo zero um barra dois mil e trés barra mil
e vinte e nove, em nome de Manuel Antonio da Mota Oliveira, referente a uma Ampliacao
e Reconstrucao de uma Habitacao, sita no lugar de Devesa, Freguesia de Gondiaes, para
deliberacao sobre a caducidade da licenca ao abrigo do disposto no numero cinco, do
artigo setenta e um, do Regime Juridico de Urbanizacao e Edificacao, e conforme
proposto pela Chefe da Divisao da Qualidade, Atendimento e Fiscalizacao, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas quarenta e trés a quarenta e seis da minuta da presente ata.
DELIBERAQAO: A Cémara delibera, por unanimidade, tendo em conta que as obras
estao num estado avancado de conclusao, conceder o prazo adicional de cento e
oitenta dias seguidos para a conclusao das obras de edificacao, findo 0 qual se
considera a caducidade efetiva da licenga de construgao referente ao processo zero
um barra dois mil e trés barra mil e vinte e nove, em nome de Manuel Antonio da
Mota Oliveira, referente a uma Ampliagao e Reconstrugao de uma Habitagao, ao
abrigo do disposto no numero cinco, do artigo setenta e um, do Regime Juridico de
Urbanizacao e Edificagao.-----------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero quatro.- Presente o processo zero trés barra dois mil e dezoito
barra setecentos e onze, em nome de Manuel Dias de Araujo, sito no lugar de Fortinhais,
da Uniao das Freguesias da Ribeira do Neiva, para emissao de parecer ao abrigo do
artigo cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco,
de dois de setembro, na redacao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois
mil e quinze, de dezasseis de julho, relativo ao pedido de certidao para efeitos de
compropriedade, de acordo com as informacoes técnicas constantes do processo, cuja
fotocépia se encontra inserta de folhas quarenta e sete a cinquenta da minuta da presente
ata. DELIBERAQAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir parecer favorével
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l9lpara emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo cinquenta e
quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco, de dois de
setembro, nos termos das informacoes técnicas constantes do processo numero
zero trés barra dois mil e dezoito barra setecentos e onze.-------------------------------------
----------Zero dois zero cinco.- Presente uma proposta apresentada pelo Senhor
Vereador da Qualidade, Ordenamento e Gestao do Territério para que seja reconhecida a
existéncia de alinhamentos nas Estradas e Caminhos Municipais, tendo em consideracéo
o estabelecido no Regulamento Geral das Estradas e Caminhos Municipais, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e um a cinquenta e trés da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, tendo bem
presente a problematica que gira em torno das realidades concretas que entroncam
neste problema, que todos os casos enquadrados neste normativo sejam remetidos
ao executivo municipal para uma analise casuistica e emissao de decisao,
atendendo as particularidades de cada caso concreto.-------------------------------------------
----------Zero dois zero seis.- Presente o processo numero dois barra dois mil e sete barra
dois mil oitocentos e cinco, instruido com o auto de vistoria, para efeitos de rececao,
definitiva das obras de urbanizacao com o alvara numero zero um barra dois mil e oito, de
dezanove de fevereiro, sitas no lugar de Forca da Lomba, Freguesia de Pico de
Regalados, requerida por Construcoes José Batista de Sousa & Filhos, Limitada, cuja
fotocopia se encontra inserta a folhas cinquenta e quatro e cinquenta e cinco da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: Deliberado, por unanimidade, proceder a rececao
definitiva das obras de urbanizagao, com base no auto de vistoria referente ao
processo nfimero dois barra dois mil e sete barra dois mil oitocentos e cinco,
requerido por Construcoes José Batista de Sousa & Filhos, Limitada, ao abrigo do
disposto no artigo oitenta e sete do Regime Juridico de Urbanizacao e Edifica<;5o.---
----------Zero dois zero sete.- Presente o processo zero trés barra dois mil e dezoito barra
oitocentos e trinta, em nome de Antonio Juliao Faria dos Santos Silva, sito no Largo do
Bom Retiro, da Freguesia de Vila Verde e Barbudo, para emissao de parecer ao abrigo do
artigo cinquenta e quatro numero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco,
de dois de setembro, na redacao que lhe foi conferida pela Lei numero setenta barra dois
mil e quinze, de dezasseis de julho, relativo ao pedido de certidao para efeitos de
compropriedade, de acordo com as informacoes técnicas constantes do processo, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cinquenta e seis a cinquenta e nove da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, emitir parecer
favoravel para emissao de certidao de compropriedade, ao abrigo do artigo
cinquenta e quatro, numero um, da Lei numero noventa e um barra noventa e cinco,
de dois de setembro, nos termos das informagoes técnicas constantes do processo
numero zero trés barra dois mil e dezoito barra oitocentos e trinta, em nome de
Antonio Juliao Faria dos Santos Silva, sito no Largo do Bom Retiro, da Freguesia de
Vila Verde e Barbudo.----------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero oito.- Presente o processo zero trés barra dois mil e dezoito barra
oitocentos e dez, em nome de Ana Campos Cabral Noronha Meneses, sito no Lugar de
Carcavelos, dezoito, Freguesia de Coucieiro, para deliberar e propor a Assembleia
Municipal o reconhecimento de interesse publico municipal para o “Projeto de
Reabilitacao de dotacao de estruturas para o uso Turistico, sob a forma de turismo rural
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ou de habitacao para a Casa de Carcavelos - Coucieiro", ao abrigo do disposto na alinea
a), do numero trés, do artigo vinte e cinco, do Decreto-Lei numero setenta e trés barra
dois mil e nove de trinta e um de marco, na sua redacao atual, cuja fotocopia se encontra
inserta de folhas sessenta a cento e dez da minuta da presente ata. DELIBERACAO:
Deliberado, por unanimidade, reconhecer 0 interesse publico municipal, propondo a
Assembleia Municipal que declare 0 reconhecimento de interesse publico municipal
para 0 “Projeto de Reabilitagao de dotacao de estruturas para 0 uso Turistico, sob a
forma de turismo rural ou de habitacao para a Casa de Carcavelos - Coucieiro", ao
abrigo do disposto na alinea a), do numero trés, do artigo vinte e cinco, do Decreto-
Lei numero setenta e trés barra dois mil e nove, de trinta e um de margo, na sua
redagao atual.----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois zero nove.- Presente a proposta numero vinte e quatro oitocentos e
noventa e quatro tendente a aprovacéo do Regulamento dos Estagios Curriculares do
Municipio de Vila Verde, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e onze a cento
e dezanove da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Cémara delibera, por
unanimidade, aprovar para efeitos de submissao a discussao publica, a decorrer
pelo periodo de trinta dias a contar da data da publicagao da respetiva deliberagao
e nos termos legalmente aplicaveis, 0 Regulamento dos Estagios Curriculares do
Municipio de Vila Verde e ulterior aprovacao da Assembleia Municipal.--------------------
----------Zero dois dez.- A proposta numero vinte e quatro novecentos e catorze barra dois
mil e dezoito, relativa a Consolidacao definitiva da mobilidade intercarreiras do trabalhador
Manuel Brito Costa, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas cento e vinte a cento e
vinte e seis da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por
maioria, com a abstencao dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, aprovar a
consolidacao definitiva da mobilidade intercarreiras do trabalhador Manuel Brito
Costa, nos termos da proposta apresentada.--------------------------------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista declaram que se abstém por se
tratar de matéria eminentemente administrativa. --------------------------------------------------------
----------Zero dois onze.- Presente a proposta de Relatorio de Estado de Ordenamento de
Territorio - REOT, para deliberar a respetiva submissao a discussao publica, cuja fotocopia
se encontra inserta de folhas cento e vinte e sete a cento e setenta e um da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar, para
efeitos de submissao a discussao publica, a decorrer pelo periodo de trinta dias, a
Proposta de Relatorio de Estado de Ordenamento de Territério - REOT e ulterior
aprovacao da Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------
---------Zero dois doze.- Presente a proposta para dar inicio ao processo de Revisao do
Plano Diretor Municipal, em cumprimento e para os efeitos do disposto no artigo cento e
noventa e nove do Regime Juridico dos lnstrumentos de Gestao Territorial (RJIGT), cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas cento e setenta e dois a cento e oitenta e seis da
minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
proceder a abertura de um periodo para participagao de todos os interessados pelo
periodo de vinte dias uteis. Devera também publicitar-se e divulgar-se a respetiva
deliberagao no Diario da Republica, através da comunicacao social, da plataforma
colaborativa de gestao territorial e no sitio na Internet do Municipio e dela dar-se

4/8



Fls
ATA DA REUNIAO ORDINARIA DE 11/12/2018

conhecimento a Comissao de Coordenagao e Desenvolvimento Regional do Nort
para efeitos de constituicao da Comissao Consultiva.--------------------------------------------
----------Zero dois treze.- Presente a proposta de “Politica de Protecao de Dados
Pessoais” no ambito do Regulamento Geral de Protecao de Dados, cuja fotocopia se
encontra inserta de folhas cento e oitenta e sete a duzentos e vinte e dois da minuta da
presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade, aprovar a
proposta de “Politica de Protegao de Dados Pessoais” no ambito do Regulamento
Geral de Protecao de Dados.-------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois catorze.- Presente a proposta de Alteracao do Regulamento Municipal
dos Servicos de Abastecimento Pflblico de Agua, de Saneamento de Aguas Residuais
Urbanas e de Gestao dos Residuos Solidos Urbanos do Municipio de Vila Verde, cuja
fotocopia se encontra inserta de folhas duzentos e vinte e trés a duzentos e trinta e quatro
da minuta da presente ata. DELIBERACAO: A Camara delibera, por unanimidade,
aprovar, para efeitos de submissao a discussao pL'|blica, a decorrer pelo periodo de
trinta dias, a contar da data da publicacao da respetiva deliberacao, 0 Projeto de
Alteragao do Regulamento Municipal dos Sen/icos de Abastecimento Publico de
Agua, de Saneamento de Aguas Residuais Urbanas e de Gestao dos Residuos
Sélidos Urbanos do Municipio de Vila Verde, para efeitos de ulterior aprovacao da
Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------------------------------
----------Zero dois quinze.- Presente o Relatorio da instrutora no ambito do Processo
Disciplinar nL'|mero trés barra dois mil e dezoito, que correu seus termos legais na Divisao
Juridica, deste Municipio, o qual foi instaurado contra a trabalhadora, Senhora Paula
Cristina Moreira da Mota, cuja fotocopia se encontra inserta de folhas duzentos e trinta e
cinco a duzentos e trinta e sete da minuta da presente ata.------------------------------------------
----------Os Senhores Vereadores do Partido Socialista apresentam a seguinte
questao prévia: Perante questoes de natureza meramente administrativa, os Vereadores
do Partido Socialista adotam habitualmente uma postura de abstencao. Mas, no caso em
apreciacao, estando em causa o direito ao trabalho de uma trabalhadora da Camara
Municipal de Vila Verde e a celebracao, pela Camara Municipal, de contratos de
prestacao de servico varios, por ajuste direto, os Vereadores do Partido Socialista nao
deixam de se pronunciar sobre o assunto, apos a analise ao relatorio da instrutora no
ambito do processo disciplinar instaurado contra Paula Cristina Moreira da Mota,
assistente operacional (area de Acao Educativa). Consta daquele relatorio que o processo
disciplinar foi mandado instaurar em cinco de setembro de dois mil e dezoito, na
sequéncia de denllncia da lnspecao Geral de Financas, e que “da acusacao dos factos
em processo disciplinar" foi a trabalhadora acusada de ter cometido, e transcreve-se,
“uma infracao disciplinar ao violar os deveres gerais de prossecucao do interesse pliblico
e de zelo, impostos por Lei, decorrentes das funcoes que exerce nesta autarquia...”, ja
que, e conforme consta ainda do mesmo relatorio, agiu “com desconhecimento das
normas essenciais do servico e de conduta, violou, a titulo de mera negligéncia, o
disposto no niimero um do artigo vinte e trés, sob a epigrafe “autorizacao para
acumulacao de funcoes” bem como violou os deveres gerais de prossecucao do interesse
pfiiblico e de zelo, inerentes as funcoes que exerce, nos termos do disposto nas alineas a)
e e) , do nflmero dois, conjugadas com os I’1l]lT18l'0S trés e sete, respetivamente, do artigo
setenta e trés" da Lei Geral do Trabalho em Funcées Ptiblicas, aprovada pela Lei nflmero
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trinta e cinco barra dois mil e catorze, de vinte de junho. O Relatorio, se apreciado do
ponto de vista substantivo, reveste-se de superficialidade e de insuficiente ou duvidosa
fundamentacao para a aplicacao de uma pena de suspensao de funcoes. Com efeito,
nunca demonstrando ter havido violacao do dever de prossecucao do interesse publico, e
nunca provando a alegada falta de zelo da arguida no exercicio das funcoes de assistente
operacional, é assumida e dada por provada uma conduta revestida de mera negligéncia,
por nao ter sido formalizado, tao simplesmente, o pedido de acumulacao de funcoes. Ora,
a um comportamento meramente negligente, nao parece poder ser aplicavel uma pena de
suspensao de funcdes, com todas as consequéncias dai advenientes, desde a perda da
retribuicao até a perda de antiguidade, porquanto a sancao da suspensao é apenas
aplicavel, como resulta expressamente do disposto no artigo cento e oitenta e seis da Lei
Geral do Trabalho em Funcoes Ptiblicas, “aos trabalhadores que atuem com grave
negligéncia ou com grave desinteresse pelo cumprimento dos deveres funcionais e
aqueles cujos comportamentos atentem gravemente contra a dignidade e o prestigio da
funcao...” O relatorio por outro lado, em parte alguma invoca quaisquer circunstancias em
que a infracao tenha sido cometida que militem a favor da trabalhadora, como impoe o
artigo cento e oitenta e nove da Lei Geral do Trabalho em Funcées Ptiblicas,
designadamente circunstancias dirimentes e atenuantes da responsabilidade disciplinar,
como previstas no artigo cento e noventa da Lei Geral do Trabalho em Funcoes Ptiblicas.
As circunstancias dirimentes sao aquelas que afastam a responsabilidade disciplinar pela
existéncia de causas que excluem a ilicitude, de entre as quais, a nao exigibilidade de
conduta diversa (alinea d) do numero um do artigo cento e noventa) e o exercicio de um
direito ou o cumprimento de um dever (alinea e) do artigo cento e noventa). E que, in
casu, bem se podera dizer que a trabalhadora nao era exigivel comportamento diverso,
na medida em que o exercicio da atividade privada em que se consubstancia a acusacao,
na area da analise e tratamento de aguas, corresponde ao cumprimento de um contrato
por si celebrado com o Municipio de Vila Verde em vinte e trés de abril de dois mil e
dezoito. E pergunta-se: havera documento de autorizacao para a acumulacao de funcoes
mais idoneo, mais auténtico, do que um contrato celebrado entre a trabalhadora e o
municipio? De facto, naquela data a ora arguida, Paula Cristina Moreira da Mota,
trabalhadora da Camara Municipal de Vila Verde, na qualidade de representante legal da
sociedade “Joao Moreira Mota Unipessoal Limitada”, empresa que, conforme é do
conhecimento pflblico, é pertenca de Vitor Joao Moreira da Mota, atual presidente da
Junta da Uniao de freguesias de Esqueiros, Nevogilde e Travassos e irmao da
trabalhadora arguida, foi outorgante de um contrato celebrado entre esta empresa e a
Camara Municipal de Vila Verde, por ajuste direto, cujo objeto foi o “Fornecimento de
Produtos Quimicos Para as Piscinas lnteriores de Vila Verde e da Vila de Prado Com a
Componente do Acompanhamento Técnico e Controlo Analitico”, pelo valor de €
28.710,00, (vinte e oito mil e setecentos e dez euros) do qual foi também outorgante, na
qualidade de presidente da Camara de Vila Verde, Antonio Fernando Nogueira Cerqueira
Vilela. O exercicio das funcoes privadas que determinaram a instauracao do
procedimento disciplinar traduz, assim, o cumprimento de prestacoes assumidas naquele
contrato, bem se podendo afirmar que, a luz do mesmo, a trabalhadora exercia aquelas
funcoes privadas no cumprimento de um dever ou de uma obrigacao assumida com e
pela prépria Camara Municipal, na pessoa do seu presidente. Acresce que ja em vinte e
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oito de julho de dois mil e dezassete, como consta do Portal dos Contratos Pfiiblicos
(\/vvv\/v.base.gov.pt), a Camara Municipal de Vila Verde havia celebrado um outro contrato
com a mesma entidade, “Joao Moreira Mota Unipessoal Limitada", cujo objeto consistiu
no “Acompanhamento técnico, controlo analitico e fornecimento de produtos quimicos
para as piscinas exteriores de Vila Verde e Ribeira do Neiva”, pelo valor de € 36.370,00
(trinta e seis mil trezentos e setenta mil euros), cujos outorgantes foram Vitor Joao
Moreira da Mota, em representacao da empresa Joao Moreira Mota Unipessoal Lda. e
Antonio Fernando Nogueira Cerqueira Vilela, na qualidade de Presidente da Camara
Municipal de Vila Verde. Ou seja, de acordo com os contratos celebrados em julho de
dois mil e dezassete e muito em especial de acordo com o contrato celebrado em abril de
dois mil e dezoito, a Camara Municipal foi parte ativa e interveniente, pelo seu
Presidente, enquanto outorgante, nos mesmos contratos cujo objeto integra as funcoes
privadas cujo exercicio constituem o ambito da acusacao do processo disciplinar
entretanto mandado instaurar contra a trabalhadora, também ela outorgante de um
desses contratos. Mal se compreende, assim, que tenha sido mandado instaurar um
processo disciplinar contra uma trabalhadora da Camara Municipal por estar a
desenvolver uma atividade privada que era do conhecimento da propria Camara e que,
em Llltima analise, exercia aquelas funcoes no cumprimento de obrigacoes e
compromissos assumidos contratualmente com a propria Camara, através do seu
Presidente. Como se vé, o centro da questao nao deve ser situado no processo
disciplinar, por inexisténcia de qualquer responsabilidade disciplinar por parte da
trabalhadora, mas antes deve ser recentrado na responsabilizacao da Camara pela
celebracao de contratos de prestacao de servicos com entidades ou pessoas que nao
detenham todas as capacidades ou todos os requisitos para o efeito. Consequentemente,
e em jeito de conclusao:--------------------------------------------------—- -----------------------------------
----------Primeiro: Porque 0 exercicio das funcfies privadas pela trabalhadora eram
do perfeito conhecimento da Camara Municipal, que as legitimou através da
celebragao de contratos, e porque aquelas fungfies correspondiam ao cumprimento
daqueles contratos, é nosso entendimento de que nao deveria ter sido mandado
instaurar qualquer processo disciplinar; ---------------------------------------------------------------
----------Segundo: Deve a Camara Municipal assumir as responsabilidades
advenientes da celebracao de contratos de prestagao de servigos com entidades ou
pessoas que possam nao reunir todas as capacidades ou requisitos legals,
designadamente por impedimento legal, como seja 0 caso de contratos celebrados
direta ou indiretamente com Presidentes de Junta de Freguesia, sendo inaceitavel 0
branqueamento das situacfies com a instauracao de processos disciplinares. Pelos
motivos indicados, os Vereadores do Partido Socialista votam contra a instauragao
do processo disciplinar e do respetivo relatério.---------------------------------------------------
----------Os membros do executivo, no seguimento, apresentaram a seguinte
declaracao: A Camara Municipal, por unanimidade, e no seguimento dos argumentos
apresentados pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista, com os quais se
concorda, decide-se colocar a votacao uma proposta de decisao que, ao abrigo do
numero cinco, do artigo duzentos e vinte, da Lei Geral do Trabalho em Funcées Publicas,
decida pela nao aplicacao de qualquer sangao, em virtude da exclusao de
responsabilidade disciplinar e o consequente arquivamento do processo. -----------------------
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----------DELIBERACAO: A Camara delibera, apés escrutinio secreto, com sete votos
favoraveis e zero contra, que nao seja aplicada qualquer sangao, em virtude da
exclusao de responsabilidade disciplinar, determinando-se, consequentemente, 0
arquivamento do processo.---------------------------------------------------------------------------------
----------Procedeu-se a leitura da minuta da reuniao do executivo, a qual foi aprovada por
todos os elementos presentes na reuniao. ----------------------------------------------------------------
----------E nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada encerrada a
reuniao eram doze horas, da qual para constar e devidos efeitos foi lavrada a presente ata
que vai ser devidamente assinada, consignando-se que todas as deliberacoes dela
constante foram aprovadas em minuta no final da reuniao, nos termos do nL'1mero trés do
artigo cinquenta e sete da Lei nflmero setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de
setembro, para surtir efeitos imediatos.--------------------------------------------------------------------
----------E eu, Nuno Miguel Lomba Mota, Técnico Superior, a redigi, subscrevi e assino.-----

O Presidente da Camara, |“'4r—?’1 _"- - “‘-— ——l_- —
___ E ___|

-|_
I

OSecretario, ,/Z 7 / /
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