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 Acta n.º 06 
3.ª Sessão Extraordinária da 
Assembleia Municipal de Portalegre, 
realizada em 09 de Junho de 2010 
 

 
Aos nove dias de Junho, do ano dois mil e dez, nesta cidade de Portalegre e no 
Auditório do Centro de Congressos, reuniu a Assembleia Municipal de 
Portalegre sob a presidência de Antero de Figueiredo Marques Teixeira e com 
a presença dos Membros da Assembleia: Sílvia Maria Pinheiro Miranda Relvas, 
Cristóvão da Conceição Ventura Crespo, Albano António de Sousa Varela e 
Silva, Luís Manuel Madeira Pargana, Maria Alexandra Marques Gueifão 
Carrilho Barata, Maria Conceição Barradas Grilo, João Filipe Gonçalves Jesus, 
Luís David Trindade de Moreira Testa, Miguel Telo de Arriaga, Miguel 
Alexandre Ferreira Monteiro, Adriano da Graça Mourato Capote, Maria Luísa 
Galeano Tavares Moreira, Catarina Alexandra Dias, António Fernando Ceia 
Biscainho, Carlos Alberto da Conceição Afonso, Adriano de Jesus Miguel Dias 
Pedro, Carlos Alberto Vintém, Maria Fernanda Serineu Bacalhau, José 
Cavalheiro (em substituição de Dorinda Maria de Carvalho Gomes Calha nos 
termos do artigo 78.º, do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua 
actual redacção), Hermenegildo Marques (em substituição de António Morais 
Baptista nos termos do artigo 78.º, do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de 
Setembro, na sua actual redacção), António Maria Petas Chaparro, Alfredo 
Ventura Nunes, Manuel Joaquim Lacão Carvalho, António Manuel Lameira 
Dias, Valentim Manuel Mourato Nunes, Ricardo Jorge Lourenço Reia, António 
Joaquim Tavares de Oliveira, Vera Damião (em substituição de Francisco José 
Meira Martins da Silva nos termos do artigo 78.º, do Decreto-Lei n.º 169/99, de 
18 de Setembro, na sua actual redacção) e João Hermínio Henriques Janeiro.  
 
O Presidente da Assembleia Municipal, Antero de Figueiredo Marques Teixeira, 
depois de efectuada a chamada, deu início aos trabalhos, eram 21:15 horas, 
informando que estavam dois pontos de ordem na Mesa para debate, 
referentes ao Mapa de Pessoal da Câmara. ----------------------------------------------- 
 
 
ORDEM DO DIA: 
 
1 – Emissão de parecer pela Assembleia Municipal, nos termos da alínea a) do 
n.º 11 do art.º 23.º, da Lei n.º 3-B/2010, de 28 de Abril, (Lei do Orçamento do 
Estado de 2010); 
- Deliberação de 31.05.2010 – 
 
Presente informação n.º 74/DRHF/2010, de 26 de Maio de 2010, da Divisão de 
Recursos Humanos, propondo a abertura de vários procedimentos concursais.  
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Solicitando o uso da palavra, Albano Silva solicitou esclarecimento à Mesa 
sobre o objecto e o conteúdo do ponto 1, ou seja, sobre o que é que se 
pretendia que a Assembleia desse o parecer.--------------------------------------------- 
 
O Presidente da Mesa informou que o Executivo Camarário estaria em 
condições de explicar melhor o parecer em causa. -------------------------------------- 
 
Novamente no uso da palavra, Albano Silva acrescentou que a sua bancada 
teve oportunidade de ler a Lei referenciada, a qual remetia para a Lei 12-A, 
ponto 6 e 7, art.º 6.º e entendiam que a Assembleia Municipal não teria de se 
pronunciar sobre a abertura de qualquer processo concursal. Tal competência 
era do Executivo e do seu Presidente. ------------------------------------------------------ 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Portalegre, Mata Cáceres deu 
autorização à responsável da divisão de recursos humanos, Maria Tavares, 
para tentar esclarecer a questão, a qual informou que: “Nos termos do n.º 11, 
do art.º 23.º, da Lei do Orçamento de Estado, a al. a) dizia que: “ No disposto 
no n.º 11, os números 1 a 5 é aplicável pelas Autarquias Locais com as 
seguintes adaptações: al. a) A emissão do parecer previsto no n.º 2 compete, 
conforme o caso, às entidades a que se refere o n.º 2, art.º 3.º, do Decreto-Lei 
n.º 209/09, de 03/10”. Referiu, inclusive, que o Decreto-Lei em causa foi o que 
adaptou a Lei 12-A às Autarquias Locais e o art.º 3.º, n.º 2 referia que era a 
Assembleia Municipal. O parecer era o que resultava dos nºs 6 a 7, do art.º 6.º, 
da Lei 12-A, o qual, no caso da Administração Central, era prestado pelo 
Ministro das Finanças e pressupunha a emissão de um parecer favorável, para 
que fosse possível a abertura dos procedimentos concursais, não o 
procedimento concursal em si, mas a possibilidade de poderem concorrer 
candidatos que não tenham uma relação jurídica de emprego público, 
previamente constituída com a Administração, ou melhor, pela Lei 12-A, 
quando se abria um procedimento concursal, a regra era que só podiam 
concorrer os candidatos com a relação jurídica de emprego previamente 
estabelecida, por tempo indeterminado. Portanto, somente com a autorização 
ou parecer favorável da Assembleia Municipal seria possível abrir concurso ao 
exterior, ou seja, a pessoas que não tenham relação jurídica de emprego. ------ 
 
No uso da palavra, Albano Silva disse que, não tendo a legislação à sua frente, 
preferia que fosse o Presidente da Câmara a responder à sua questão que era: 
não faria mais sentido se o concurso ficasse deserto e, então sim, avançar com 
o procedimento que ali se pretendia? No seu ponto de vista, a legislação lida 
anteriormente pretendia que não houvesse, dentro do possível, que não haja 
aumento do pessoal na função pública, ou seja, que se tentasse com a 
mobilidade interna resolver as situações, tirando dos sítios onde estão a mais 
para aqueles onde estão a menos. Assim sendo, perguntou porque é que não 
se tentava levar a efeito e, posteriormente, se o concurso ficasse vazio, então 
passariam à outra fase da Lei? Referiu ainda que, se os concursos ficassem 
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vazios, automaticamente, seria permitido que as pessoas que tivessem com 
contrato a termo pudessem concorrer. Portanto, se não aparecesse nenhum 
candidato, com tempo indeterminado, vindo de outro serviço ou instituição 
pública, então o segundo a entrar seria o que estava a tempo certo e, para tal, 
não será preciso autorização. Contudo, se tal autorização for necessária, far-
se-ia numa segunda fase.----------------------------------------------------------------------- 
 
Solicitando o uso da palavra, Carlos Vintém disse existir ali uma contradição, 
que era o facto de pedirem o parecer à Assembleia antes da alteração do 
quadro de pessoal da Câmara. Pareceu-lhe que não podia existir um concurso 
para um quadro de pessoal que não estava aprovado. Se ali apresentaram 
uma alteração do mapa de pessoal, como é que se aprovava um processo 
concursal antes do respectivo mapa estar aprovado, com as alterações que lhe 
foram introduzidas?------------------------------------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Câmara, Mata Cáceres, informou que a alteração do quadro 
de pessoal nada tinha a ver com aquele parecer. --------------------------------------- 
 
Pedindo o uso da palavra, Luís Testa requereu à Mesa que fizesse as 
diligências necessárias, junto do apoio técnico do Município, para que a 
legislação que servia de fundamento ao exposto pudesse ser fotocopiada e 
distribuída pelos Grupos Municipais. --------------------------------------------------------- 
 
O Presidente da Mesa informou que tal seria possível mas que os trabalhos 
prosseguiam, enquanto aguardavam pelos documentos. ------------------------------ 
 
No uso da palavra, Luís Pargana disse existir ali uma evidência, a qual 
resultava das questões colocadas anteriormente e que era o facto de as 
Autarquias, a de Portalegre em primeira instância, estarem a tomar medidas 
que ocorriam do normal funcionamento das mesmas. Naturalmente as 
Autarquias não exerciam as suas funções se não tivessem pessoal para as 
executar. Os mapas de pessoal das mesmas eram aprovados em tempo e 
objecto de actualizações, como era o caso. Mais disse que existiam dúvidas 
sobre a aplicação da Lei do Orçamento de Estado para 2010, porque a mesma 
era injusta, restritiva e com medidas que condicionavam o normal 
funcionamento das Instituições Autárquicas. Na sua opinião era injusta porque 
atirava sobre as Autarquias a suspeita de serem os sujeitos do défice da 
situação de crise económica que se vive no País, quando, efectivamente, os 
orçamentos para as autarquias eram uma gota de água no âmbito do 
orçamento Geral de Estado e as respectivas dívidas das Autarquias eram 
também uma gota de água na dívida pública que o Estado Português tinha. 
Portanto, considerou que a Lei do Orçamento de Estado para 2010 tinha 
preceitos legais que lançavam confusão porque, com base na suspeita, 
instituíam mecanismos que não eram normais no funcionamento das 
instituições, como por exemplo a obrigatoriedade das Assembleias Municipais 
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concederem pareceres sobre a admissão de pessoal que as Câmaras 
deliberavam e que, anteriormente, eram competência dos Presidentes de 
Câmara. Informou que na Assembleia da República foi aprovada uma Lei, 
proposta pelo Conselho de Ministros, aprovada pelas Bancadas do PS e do 
PSD, que agravava ainda mais aquele clima de suspeição sobre as Autarquias, 
nomadamente, ao nível da admissão de pessoal. Acrescentou que o que foi 
aprovado no Âmbito da dita proposta, com medidas complementares ao PEC, 
foi a proibição de novas admissões, por parte dos Órgãos de Poder Local e 
precisamente por tal é que estavam com aquelas medidas e, inclusive, com 
celeridade na marcação de sessões extraordinárias, que não tinham razão de 
ser, não fosse o facto de estarem na iminência de ver publicado um Decreto-
Lei que vai criar a restrição e, consequentemente, mais desemprego e 
prejudicar o normal funcionamento das Autarquias. Concluiu, dizendo que a 
questão daqueles concursos serem externos era, efectivamente, porque a Lei 
apontava para que a primeira prioridade no preenchimento de vagas fosse para 
os quadros de reserva, ou melhor, as pessoas que já tinham vínculo à função 
pública. Contudo, deveria ter-se a consciência de que tal situação deixará de 
fora milhares de trabalhadores, que têm estado anos consecutivos com 
contratos por tempo determinado e que ficarão impedidos de os renovar. 
Portanto, só poderão ser opositores a concursos para contratos a tempo 
indeterminados se os mesmos abrirem e a Lei em questão, aprovada na 
Assembleia da república, impede-os de abrir. -------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, António Biscainho protestou à Mesa devido ao facto de se 
ter que fotocopiar a Legislação uma vez que a documentação era entregue, em 
tempo útil, a todos os Membros. Perguntou para que é que era fornecida uma 
ordem do dia e distribuída com os dias de antecedência que a Lei obrigava se 
os Membros não estavam informados? Relativamente ao que foi dito pelo 
Membro Luís Pargana, concordou com grande parte e vincou que seria injusto 
que, num momento em que havia necessidade de admissão de pessoal para a 
Câmara, por força do término de contratos a tempo determinado, que as 
pessoas que têm trabalhado ao longo de três ou quatro anos, ficassem 
impedidos de concorrer e que o município ficasse como que obrigado a admitir, 
pura e simplesmente, os que era considerados os excedentes da administração 
pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Usando da palavra, Albano Silva disse que não iria entrar em discussão política 
com o Membro Luís Pargana mas, no entanto, parecia-lhe que estavam em 
países e realidades diferentes, porque uma coisa era a Lei ser ou não injusta e 
outra coisa era dizer que tinham dúvidas porque a Lei era injusta. As dúvidas 
tinham razão de ser devido à Lei ser recente e complexa e de não se ter uma 
prática habitual com a mesma. Mais disse que os contratos a tempo certo, ao 
contrário do que foi referido, tinham um prazo e não foi a Lei do orçamento de 
Estado que o aplicou recentemente, já existia antes. Portanto a própria Câmara 
deveria saber o número de anos que tinha para os funcionários a tempo certo e 



   
 

                               ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PORTALEGRE 
 

Acta n.º 06 – 09/06/2010 
 

5 

o prazo para os colocar numa situação de processo concursal. Todos sabem 
que não tem sido fácil, no País, os apertos impostos aos funcionários públicos 
e deveria perceber-se porque é que actual taxa de desemprego existia, existia 
devido a um conjunto de erros, de crises locais, nacionais e internacionais e 
porque todos participaram para aquela dívida. Relembrou que a Câmara 
Municipal de Portalegre contribuiu para o défice com 51 milhões de euros. Mais 
referiu que quando as crises acontecem todos pagam, mas não se pode 
responder à questão provocando aumentos de despesas e engordando ainda 
mais a crise, porque mais difícil se tornará sair dela. No entanto, afirmou que 
também não era viável fechar as torneiras da economia, senão o País pára; 
terão sim de encontrar caminhos, bem calculados e reflectidos que, 
provavelmente, foram talhados na última Assembleia da República porque teve 
conhecimento de que o ponto 2, do art.º 8.º dizia: “Em situações excepcionais, 
devidamente fundamentadas, os Membros do Governo responsáveis pelas 
áreas das Finanças e da Administração pública, podem ao abrigo e nos termos 
do disposto no 6 e 7, do art.º 6.º, da Lei 12-A-2008 de 27/2, autorizar a abertura 
de procedimentos concursais, a que se refere o número anterior, fixando, caso 
a caso, o número máximo de trabalhadores a recrutar”; portanto, quando 
existissem situações muito concretas de falta de funcionários e que possam, 
eventualmente, parar os serviços, havia forma de apresentar convenientemente 
a situação da Câmara, para então requererem o parecer necessário para a 
abertura de concurso. Por último apontou o facto de, ainda que há poucos 
meses atrás, que foi apresentada uma remodelação do mapa de pessoal da 
Câmara Municipal de Portalegre e não existia nenhuma outra Instituição na 
Cidade com tamanha ligeireza, pois a maior parte delas só os altera de ano 
para ano --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Luís Testa disse ter apenas solicitado ao Presidente da 
Assembleia que efectuasse as diligências possíveis, para disponibilizarem os 
articulados legais que dariam suporte à Ordem de Trabalhos e que tal serviu 
para esclarecer devidamente os Membros e, portanto, achou que perante tal 
não se justificava uma atitude de crispação e acusações desnecessárias por 
parte do Professor António Biscainho.------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Miguel Monteiro disse que, relativamente à intervenção do 
Membro Luís Pargana, gostaria de acrescentar que, das palavras proferidas, 
quase poderiam depreender que os sacrifícios que a Administração Pública e a 
Administração Local terão, obviamente, de fazer no quadro económico que o 
País atravessava se resumiam, única e exclusivamente ao Poder Local e tal 
não correspondia à verdade. Na sua opinião, qualquer pessoa que trabalhe em 
instituições públicas sabia que a medida se aplica a todos os Ministérios e a 
toda a Administração Pública e não somente ao Poder Local. Não havia ali 
perseguição sobre o Poder Local, mas sim um sacrifício que teria de ser 
partilhado por todos. Acrescentou que pediu a palavra porque não podia deixar 
de comentar a intervenção que o Professor Biscainho fez e disse que o mesmo 
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estava, perfeitamente, esclarecido acerca do enquadramento legal daquela 
matéria. Se realmente assim fosse, teriam poupado algum recurso, em termos 
de tempo, para que o mesmo os pudesse esclarecer, de forma clara e concisa, 
em vez de mostrar um papel provocador do debate que, após a sua 
intervenção, em nada ficaram esclarecidos, bem pelo contrário.--------------------- 
 
No uso da palavra, João de Jesus referiu que deveria ser feita uma rectificação 
a uma inverdade proferida anteriormente pela Bancada do PS, referente ao 
défice de 51 milhões, esclarecendo que a Câmara Municipal não tinha nenhum 
défice daquele valor mas tinha sim contraído dívidas no montante de 51 
milhões. Informou que défice era o diferencial algébrico entre receita e despesa 
e o endividamento era diferente. -------------------------------------------------------------- 
 
Novamente no uso da palavra, Luís Pargana agradeceu ao Membro daquela 
Assembleia, Miguel Monteiro, a chamada de atenção à aplicação da Lei que foi 
recentemente aprovada pelo PS e pelo PSD, na Assembleia da República e 
que eram consequências gravosas para a generalidade dos Portugueses e não 
apenas para as Instituições que fazem serviço público, mas também da 
influência directa na vida de todos os Portugueses que viviam do seu trabalho. 
Disse, relativamente à intervenção do Miguel Monteiro, que existia, de facto, o 
lançamento de uma suspeição objectiva sobre o Poder Local e as razões da 
crise e ao défice; o artigo lido pelo Membro da Bancada Socialista, Albano 
Silva, era a prova provada daquela suspeição e o dito artigo tinha uma 
inconstitucionalidade gravíssima que era fazer depender os órgãos do Poder 
Local, que até à data sempre foram dotados de autonomia no âmbito das suas 
decisões e competências, de um parecer do Governo e do Ministro das 
Finanças. O que é que o Ministro das Finanças tem que dizer sobre o Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Portalegre? Era sim aquela Assembleia 
Municipal que tinha de se pronunciar sobre tal, bem como o Executivo 
Camarário, dentro das suas competências. Inclusivamente, o recurso ao 
crédito, que seja deliberado pelos órgãos competentes do Poder Local e das 
Autarquias Locais, que são instâncias do Poder no País, não tinha de ser 
decidido pelo Ministro das Finanças mas, no entanto, a Lei aprovada fazia 
depender as condições excepcionais de recurso ao crédito, por parte das 
Autarquias, mesmo aquelas que estavam longe de ultrapassar o seu limite de 
endividamento, já definido por Lei, faziam depender de um parecer e de uma 
autorização do Ministro das Finanças. Daquele modo estavam a tornar mais 
centralista um Estado já concentrado. Considerou a situação grave e era 
importante ter-se em conta que a discussão daquele ponto decorria, em 
primeiro lugar, da Lei do orçamento de Estado, a qual reafirmou ser injusta e, 
em segundo lugar, da Lei que foi aprovada na Assembleia da República. Por 
último, informou que ainda existiam outras medidas gravosas para as 
Autarquias Locais e que tinham a ver com o agravamento da carga fiscal para 
todas as Autarquias, relacionado com o corte de verbas que a Lei das Finanças 
Locais consagrava e que tinham de ser transferidas para o orçamento das 
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mesmas, que o Estado corta, à cabeça, em 100 milhões de euros, a nível 
nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Adriano Capote disse ser importante destacar duas 
questões: Em primeiro, o que se estava a tratar era da vida de muita gente que 
tem trabalhado na Câmara Municipal de Portalegre e que precisava de ver a 
sua situação regularizada e mantida por mais algum tempo; em segundo lugar, 
a defesa da política de estabilização, que não de crescimento, que o Partido 
Socialista tem feito. Relembrou que a Administração Pública tem jogado com a 
vida dos trabalhadores, contratando-os a prazo e sem nunca lhes garantir o 
vínculo eterno. Na sua opinião era mais do que injusto, desde há muito, o 
comportamento da Administração Pública, seja do PS ou do PSD. A situação 
agravava-se, actualmente, por força de uma crise, para a qual a CDU tem 
medidas que não passavam por aquilo que o PS e o PSD aprovaram e a 
defesa do emprego faziam-na a todo o custo. -------------------------------------------- 
 
Usando da palavra, Albano Silva disse que, quando se estava longe do 
Governo, era muito fácil dizer. “Quanto pior, melhor”. No entanto, quando se 
estava, de facto, em crise não se deveria continuar a fazê-la crescer. ------------- 
 
Novamente no uso da palavra, Adriano Capote disse estranhar que existam 
profissões ou trabalhos com importâncias diferentes, para o Partido Socialista, 
uma vez que não tiveram problemas em votar 40 AEC’s (Actividades de 
Enriquecimento Curricular), mas houve para todos os outros. ------------------------ 
 
O Presidente da Mesa informou que não deveriam entrar em discussão directa 
e que teriam de passar à votação do ponto em causa. --------------------------------- 
 
Pedindo o uso da palavra, Hermenegildo Marques disse que, primeiro que tudo 
estava em questão a vida de vários funcionários da Câmara Municipal e aquele 
era o tema central que ali se apresentava. Como funcionário da Autarquia que 
era, relevou que o importante era resolver, efectivamente, a situação das 
pessoas, porque, na Assembleia da República eles têm outras situações para 
tratar, embora importantes também. --------------------------------------------------------- 
 
Solicitando o uso da palavra, Carlos Afonso relembrou que, anteriormente, 
tinha sido colocada a questão se não haveria uma inversão na Ordem de 
trabalhos, bem como a forma de aprovar a abertura de um procedimento para 
concurso de preenchimento de lugares no mapa de pessoal, sem terem o dito 
mapa ainda aprovado. Embora o Presidente da Câmara tenha dito que uma 
coisa não tinha a ver com a outra, entendia que os presentes não estavam 
ainda esclarecidos. Questionou o Executivo se o referido procedimento 
concursal não tinha nada a ver com os lugares que estavam em aberto no 
mapa de pessoal?--------------------------------------------------------------------------------- 
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No uso da palavra, Ana Manteiga informou que o que estava no parecer 
favorável, que tinha de ser emitido, era relativo a seis situações. As outras duas 
situações a mais, que deveriam ser alteradas no quadro de pessoal, iriam a 
uma reunião posterior. No entanto, as seis vagas do parecer não 
correspondiam às seis vagas do quadro de pessoal, não eram, exactamente, 
os mesmos lugares. ------------------------------------------------------------------------------ 
 
Neste momento, entrou na sala o Membro Cristóvão Crespo. ------------------------ 
 
Pedindo o uso da palavra, Carlos Vintém adiantou que gostaria de ver a 
questão melhor esclarecida. Questionou, pois que, se iria haver uma alteração 
ao quadro de pessoal, mesmo tendo já havido duas alterações anteriores, e se 
era necessário a aprovação, por parte da Assembleia, então se não o fizerem, 
obviamente, teria de ir novamente à aprovação? Propôs que se aprovasse 
primeiro os pareceres para todas as situações, sem terem de fazer nova 
reunião. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Mata Cáceres disse que não conseguia perceber o porquê 
de tanta confusão com aquele ponto se, inclusivamente, até já tinham 
comentado a Lei que foi aprovada recentemente na Assembleia da República? 
Portanto deveriam saber a legislação inerente a todo aquele processo. ----------- 
 
O Membro Luís Testa solicitou um Ponto de Ordem à Mesa e afirmou que não 
era admissível que, numa discussão entre os Membros daquela Assembleia e 
cujos mesmos podiam tomar opiniões diversas e debater os mais diversos 
aspectos e pontos, o Presidente da Câmara desse ideias, sem fazer parte da 
Assembleia Municipal, introduzindo divagações sobre as discussões ocorridas.  
 
No uso da palavra, Maria Tavares disse que o pedido de parecer que a 
Assembleia tinha de emitir era em relação à deliberação de Câmara, mais 
propriamente, abertura de concurso para: um assistente técnico de som para o 
CAEP, dois assistentes operacionais de limpeza da Divisão do Ambiente, três 
assistentes operacionais para a área da Educação da Divisão de Assuntos 
Sociais, Educação e Desporto e um assistente operacional para os parques 
desportivos. Foram aqueles os procedimentos que foram autorizados para 
abertura, na última reunião de Câmara; o outro procedimento indicado, 
referente a: três assistentes operacionais e quatro assistentes operacionais, foi 
autorizada a abertura mas tais candidatos foram buscá-los a uma reserva de 
recrutamento que já tinha sido feita no ano passado. Portanto, aquelas 
reservas de recrutamento tinham a validade de dezoito meses e dividiam-se 
por várias Divisões da Autarquia. ------------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Carlos Vintém referiu que, por vezes, era necessário ter 
mais calma na discussão de determinados assuntos e quando respeitava a 
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defender os interesses dos trabalhadores a melhor defesa seria uma maior 
clareza nos processos para se evitarem problemas. ------------------------------------ 
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, 
com 11 abstenções e 19 votos a favor, aprovar o assunto acima indicado, 
conforme deliberação do Executivo tomada em reunião de 31 de Maio de 2010. 
 
Declaração de Voto – (Albano Silva – PS) 
 
Apenas quero dizer que nós nos abstivémos para não inviabilizar os concursos, 
mas com a convicção de que estas vagas já estavam no Mapa de Pessoal há 
mais tempo, já podiam ter sido feitos procedimentos anteriores, com outra 
agilidade e não era necessário esperar que no momento em que estão em 
cima da mesa legislações, que vão no sentido de evitar os concursos, é agora 
que se vão fazer os concursos. Isto mostra uma desorganização muito grande 
nos Serviços da Câmara Municipal de Portalegre e do seu Executivo. 
 
Declaração de Voto – (Catarina Dias – PS) 
 
O meu sentido de voto é acima de tudo porque estamos a falar de funcionários 
porque, realmente, é de lamentar que só agora sejam resolvidas estas 
situações e falo, em especial, do técnico de som do CAEP, pois ele não está lá 
há dois dias e o CAEP também não existe há dois dias. Em relação às outras 
situações, compreende-se perfeitamente que a abertura deste procedimento 
concursal, aberto já ao exterior, portanto, a pessoas que não têm vínculo à 
função pública é, obviamente, para legalizar a situação dos funcionários que já 
estão a trabalhar na Autarquia. 
 
Declaração de Voto – (Miguel Arriaga – PSD) 
 
A nossa Declaração de Voto vai no sentido de dizer que consideramos este 
assunto demasiado importante para, alguma vez, nos podemos abster numa 
situação onde estamos a falar de pessoas, de postos de trabalho e de 
regularização de situações, que consideramos muito pertinentes.   
 
 
2 – Alteração do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Portalegre/2010; 
- Deliberação de 31.05.2010 – 
 
Presente informação n.º 74/DRHF/2010, de 26 de Maio de 2010, da Divisão de 
Recursos Humanos, propondo a abertura de vários procedimentos concursais.  
 
No uso da palavra, Albano Silva perguntou, em relação ao Mapa de Pessoal, 
que ali estava em causa, se o ponto se prendia com a situação de dois 
motoristas e com os quatro elementos das AEC’s, de tempo determinado? 
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Quanto aos quatro lugares, os quais respeitavam a professores em falta nas 
actividades extra-curriculares, cujo contrato terminava no final do ano lectivo, 
disse ser evidente que as crianças tinham de ter as actividades, sabendo que 
aquelas actividades eram pagas e a Câmara era ressarcida das despesas com 
os professores e, portanto, não se iriam opor a que a situação fosse reparada. 
Acrescentou ter ideia de que não seria fácil a gestão atempada e prévia ao ano 
escolar, de uma forma total e cabal. Contudo, não sentia o mesmo pela 
situação dos dois motoristas, porque, naqueles casos, a planificação e a 
alteração feita no mapa em Abril último já deveria ter previsto a questão. Mais 
disse ter ficado chocado com a situação de um dos motoristas para o 
Departamento de Educação, o qual seria contratado com o argumento de que 
alguns funcionários não queriam conduzir a respectiva viatura ou por não terem 
carta de condução, uma vez que, uma das condições básicas nos actuais 
concursos era o facto de se ter carta de condução. Mais disse não se sentir 
nada à vontade com a contratação de mais dois motoristas, quando se previa 
que a situação critica actual passará e, de futuro, haverão hipóteses de 
contratar os motoristas. Em conclusão, as regras são diferentes das Autarquias 
para outras Instituições, também elas públicas e, na sua opinião, não deveria 
haver trabalhadores de primeira e trabalhadores de segunda. -----------------------  
 
Novamente no uso da palavra, Catarina Dias pediu esclarecimento em relação 
à legislação que referia ser possível contratar somente um trabalhador por 
cada duas saídas, sendo as mesmas ou por aposentação, exoneração, 
demissão, despedimento ou outra forma de desvinculação. A questão em 
concreto que colocou ao Executivo foi se aquelas saídas eram das pessoas 
que estavam a tempo indeterminado, ou se era qualquer saída? Ou melhor, 
contavam-se as pessoas que terminavam os contratos a tempo determinado, 
ou não? ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Usando da palavra, Adriano Capote relevou o facto de votarem a favor da 
alteração do quadro de pessoal porque o seu Partido era a favor do emprego, 
fosse qualificado, ou não e, especialmente, aquele que era o que pagava as 
crises todas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Adelaide Teixeira informou que, em relação à planificação 
do Mapa de Pessoal, os dois lugares para os motoristas já estavam previstos 
há muito tempo, contudo, estavam limitados pelo planeamento de saneamento 
financeiro e, muitas das vezes, pretendem abrir os concursos mas não podem 
porque têm de ter em conta o orçamento. Por outro lado, informou que vão sair 
31 funcionários e estavam de acordo com a Lei porque terminam o seu 
contrato e não poderiam voltar a ser contratados. Daqueles 31, segundo a  
regra, por cada dois que sai só pode entrar um, poderão recolocar 16, entre os 
quais os dois motoristas, sendo um deles para transportes escolares, com carta 
específica; o outro ficará afecto ao Departamento de Assuntos Sociais, Cultura, 
Educação, Desporto e Turismo, bem como a toda a Câmara, porque existia, de 
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facto, necessidade de alguém para aquele serviço, diariamente. Ressalvou o 
facto de que, entretanto saíram funcionários, o que originou a necessidade 
atrás mencionada e que todos os postos de trabalho correspondem a 
necessidades efectivas e a sustentar o que referiu estão o número de anos em 
que os trabalhadores ocupam tais lugares, tal como é apresentado no mapa 
em anexo . ------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
No uso da palavra, Miguel Monteiro disse que, em relação aos quatro AEC’s a 
termo, obviamente que compreendia a necessidade, num quadro de 
sucessivas delegações de competências, efectuadas da Administração Central 
para a Administração Local e que exigiam, por parte do Município, uma 
resposta adequada às novas tarefas que herdaram. Contudo, parecia-lhe haver 
um sinal que se dava à questão dos dois motoristas e a alteração ao quadro de 
pessoal carecia de alguma legitimidade. Seria preocupante uma Autarquia que 
precisasse, de forma tão urgente, de contratar dois motoristas e utilizando 
como justificação, para um deles, o argumento já referido, o qual considerava 
provocatório. Mais referiu que merecia alguma reflexão o facto de o Município 
de Portalegre estar a ser monitorizado financeiramente, com um plano de 
saneamento que tinha de ser cumprido para dar resposta a uma situação de 
desequilíbrio que se gerou e portanto devia, o mesmo, ser cauteloso em 
relação a qualquer despesa que viesse a ser efectuada, mesmo que tenham 
dito que actualmente dispunham de orçamento disponível. No entanto, era do 
conhecimento dos presentes que a situação financeira da Câmara Municipal de 
Portalegre teve um agravamento, mesmo com o plano de saneamento 
financeiro em execução, ainda no decurso do ano passado. Na sua opinião, 
qualquer esforço adicional que se venha a fazer, não só nas Autarquias, como 
em todos os sectores da Administração Pública provocariam ainda mais a 
situação actual, a qual terá de ser, drasticamente, corrigida. Referiu ainda que 
não houve bom senso, na medida em que a Câmara tinha o plano para 
cumprir, o qual era monitorizado por instâncias superiores e que, mesmo 
assim, alterava o quadro de pessoal com aquelas duas vagas apresentadas. 
Concluiu, dizendo que o ambiente democrático vivido dentro daquela 
Assembleia deveria ser melhorado, para bem de todos e, acima de tudo, dos 
Portalegrenses. ------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Novamente no uso da palavra, Luís Testa disse que se estava a olhar para os 
problemas de forma diversa e, provavelmente, não se tinha o contacto diário 
com os trabalhadores do Município que tinham o contrato a termo e, portanto, 
assumia aquela situação com frontalidade. O seu entendimento era de que a 
alteração do mapa de pessoal era olhada, por todos, de forma geral e abstracta 
e os concursos públicos não eram nomes de pessoas e qualquer um podia 
concorrer, cumprindo os requisitos, mesmo aqueles que não tinham um 
contrato que terminasse dentro em breve. Acrescentou que compreendia quem 
tinha de se cruzar todos os dias no trabalho, com os funcionários em causa, os 
quais têm nome, têm filhos e contas para pagar. A questão elementar era que o 
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mapa de pessoal era um aglomerado de números que era visto como um factor 
primordial de contributo para o fundamental funcionamento da Autarquia, mas 
também havia a necessidade de algum regrar na sua contenção. Referiu ainda 
que as preocupações de natureza financeira com a Autarquia eram normais, 
bem como as de optimização de recursos da mesma. Por certo 
compreenderiam os seus argumentos, uma vez que existiam muitas mais 
pessoas em Portalegre com problemas e cujo nome não estava ali 
mencionado. --------------------------------------------------------------------------------------- 
 
No uso da palavra, Mata Cáceres disse que, numa perspectiva mais ampla, 
não entender que pessoas que ali faziam a apologia da Democracia numa série 
de situações, queiram condicionar o sorriso de cada um. Dos comentários que 
ouviu sobre a questão dos motoristas, informou que existiam pessoas na 
Câmara que, mesmo com carta, não se sentiam à vontade para conduzir as 
viaturas do Município, naturalmente, tinham as suas razões. Questionou se os 
Membros achavam que, perante tal situação, colocariam aquelas pessoas na 
rua? Ou o sacrifício de meter um motorista contratado, afectado ao 
Departamento, mas que para cumprir o serviço num sentido alargado, em 
várias situações, era aquele o argumento que tornaria impeditivo o processo? 
Afirmou que lamentava era não poder contratar mais funcionários. Embora se 
aponte o défice, dizem os entendidos naquelas matérias que três empresas 
públicas, tuteladas pelo Estado, contribuíam mais para o défice do que todas 
as Câmaras do País. A Câmara Municipal de Portalegre e os seus Munícipes 
viviam melhor actualmente com as questões que contribuíram para o referido 
défice, do que se o mesmo não existisse e, a mesma Câmara, vivia pior na 
relação com os seus Munícipes quando tinha as coisas por fazer e dinheiro 
contraído na banca, mas que colocaram a prazo para não ser utilizado. ---------- 
 
Solicitando o uso da palavra, Fernanda Bacalhau disse ser importante 
reafirmar aquilo que o seu colega Luís Pargana disse inicialmente e que 
assinava por baixo. No que tocava à questão da contratação dos dois 
motoristas, e não só, era necessário reforçar o mapa de pessoal da Câmara 
Municipal de Portalegre para que o serviço público seja de melhor qualidade. 
Concordavam a contratação de mais trabalhadores porque o emprego só se 
utilizava se as pessoas tiverem trabalho e só se subsiste se, efectivamente, 
tiverem um meio de subsistência. Relevou que dois motoristas para Portalegre, 
comparativamente com os doze que o Primeiro-Ministro, por Decreto, nomeou 
há quinze dias atrás, eram uma questão de menor importância. Na sua opinião, 
gastava-se ali muito tempo com pormenores dispensáveis e deviam referir que 
foi um dos Deputados de Portalegre que, na Assembleia da República, fez 
recentemente a aprovação daquela Lei “brilhante” que veio “martelar” mais a 
cabeça a toda a gente. Disse ainda que, de futuro, esperava ver reforçado o 
serviço de transporte escolar para impedir que crianças do Concelho esperem 
à porta das Escolas, cerca de 50 minutos pelo início das aulas, com o sistema 
de transporte montado actualmente. -------------------------------------------------------- 
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Novamente no uso da palavra, Luís Testa disse que o Presidente da Câmara 
aproveitava todo o tempo em que usa da palavra para fazer campanha política. 
Aconselhou-o a ter ponderação nos minutos que lhe eram concedidos para se 
dirigir aos Membros daquela Assembleia, porque a mesma era presidida por 
outra pessoa, que não ele. Disse ainda que, as questões que estavam a ser 
apreciadas por todos, de forma genérica, incluíam pormenores da vida pessoal 
e do quotidiano de cada um, o que contribuía para a resolução dos problemas, 
perante uma visão, que os distanciava, muitas das vezes, do próprio problema. 
Analisando o Quadro de Pessoal, de forma numérica e se o compararem com 
outras Autarquias e fizerem uma correlação população/espaço territorial, 
existiriam algumas melhores e outras piores do que Portalegre. Relativamente 
àquelas que estarão melhores, obviamente que seria porque o serviço público 
não deixava de ser cumprido e, devido a tal, a optimização dos recursos 
materiais e humanos era fundamental, principalmente, no quadro que se vive 
actualmente. ---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Novamente no uso da palavra, Albano Silva referiu que, em relação à 
intervenção do Presidente da Câmara, o riso foi aquando da votação, a qual 
era uma representação democrática do funcionamento daquela Assembleia. 
Afirmou que qualquer dos Membros presentes fará a votação que entender. 
Endereçou ainda os parabéns ao Presidente da Câmara pela inteligência de ali 
levar aquelas propostas com rapidez, para tentar fazê-las passar pelos 
“buracos” da Lei que estava para ser promulgada pelo Presidente da 
República. Daquele modo, conseguiu ali o apoio nobre da CDU, que morderam 
o “isco” e que assim não poderiam criticar a despesa da Câmara Municipal.----- 
 
Novamente no uso da palavra, Adriano Capote disse que a CDU não tinha 
apoiado o PSD, mas sim porque o PSD tinha conseguido, finalmente, perceber 
o que era a política de emprego, para ajudar ao crescimento. ------------------------ 
 
Solicitando o uso da palavra, Carlos Vintém pretendeu tecer um comentário ao 
que Fernanda Bacalhau, da CDU, tinha dito anteriormente e que se prendia 
com o elogio feito ao Primeiro-Ministro, o qual nomeou doze novos motoristas 
para o seu gabinete, ao que considerou um feito muito importante, com o que 
ficou extremamente sensibilizado. ------------------------------------------------------------ 
 
Solicitando o uso da palavra, Alexandra Carrilho, Secretária da Mesa, disse ser 
verdade o facto de a Assembleia Municipal nem sempre ter tido, por parte da 
Câmara Municipal, o respeito merecido. Contudo, também afirmou ter ficado 
profundamente desiludida pelo facto de outros membros da Assembleia 
Municipal, de outra Bancada, terem feito gestos menos próprios, revelando 
enfado e falta de respeito enquanto o Presidente da Câmara falava, durante a 
Sessão Solene do dia da Cidade de Portalegre, comemorado em 23 de Maio 
último. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Novamente no uso da palavra, o Presidente da Câmara disse ao Membro 
Albano Silva, da Bancada do PS, que não se ria de qualquer coisa, mas sim 
quando tinha razões para tal. ------------------------------------------------------------------ 
 
Pedindo um Ponto de Ordem à Mesa, Carlos Vintém solicitou que se fizesse 
cumprir o Regulamento daquela Assembleia, visto tratar-se de uma Sessão 
Extraordinária, a qual foi convocada para debater um ponto específico e o que 
estava a ser discutido era respeitante a situações laterais. ---------------------------- 
 
O Presidente da Mesa aconselhou à calma entre os presentes e disse que 
iriam passar à votação do ponto 2, da Ordem de Trabalhos.-------------------------- 
 
DELIBERAÇÃO: a Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, 
com 10 abstenções e 19 votos a favor, aprovar o assunto acima indicado, 
conforme deliberação do Executivo tomada em reunião de 31 de Maio de 2010. 
 
 
APROVAÇÃO EM MINUTA: 
------------------------------------- 
 
Mais foi deliberado, aprovar em minuta os pontos constantes da presente 
Ordem de Dia. 
 
 
FALTAS: 
======= 
 
Não houve qualquer falta a registar. --------------------------------------------------------- 
 
 
ENCERRAMENTO: 
=============== 
 
Não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo Sr. Presidente, encerrada a 3.ª 
Sessão Extraordinária da Assembleia Municipal, eram 22:50 horas, do dia 09 
de Junho do ano de 2010 e da qual foi lavrada a presente acta, que será 
devidamente assinada, depois de lida e aprovada. -------------------------------------- 
 
 
E eu, ___________________________________, 1.º Secretário da Mesa, a 
redigi e subscrevo. 
 
 
 


