
FREGUESIA DE VILA DE REI

—--------- — ATA N.° 13/2018 — —

ATA APROVADA EM MINUTA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA DA JUNTA

DE FREGUESIA DE VILA DE REI — —

DATA DA REALIzAcA0: 21 de DEZEMBRO de 2018 —

PRESENCAS: PRESIDENTE: Sergio Manuel Mateus Francisco ---

SECRETARIO: Luis Fernando Martins da Silva —

TESOUREIRO: Maria Isabel Nunes Mendes

SECRETARIOU: Luis Fernando Martins da Silva, secretario

HORA DE ABERTURA: Declarada aberta a reunião, pelo Presidente da Junta de

Freguesia, Sérgio Manuel Mateus Francisco, eram cerca das 16h 30m. ------

—--APROVACAODEATAEMMINUTA —

—--De acordo corn o disposto no n.° 3 do art.° 57 da Lei n.°75/2013 de 12 de

setembro, o Executivo da Junta de Freguesia deliberou, por unanimidade, aprovar

a presente ata em minuta a firn de produzir efeitos irnediatos. ------

ORDEM DO DIA (ART. 53 DA LEI N.°75/2013, DE 12 DE SETEMBRO):

PONTO I — Abertura concurso de acordo com o programa de regularização

extraordinaria dos vinculos precários da funçao pUblica — para deliberação;

DELIBERACOES TOMADAS — — —---- —

PONTO I — Abertura concurso de acordo corn o prograrna de regularizaçâo

extraordinaria dos vinculos precários da funçäo pUblica — para deliberaçáo;

—-- A colaboradora Luminita Narcisa Poran, exerce funçoes correspondentes a

necessidades permanentes dos serviços da Freguesia de Vila de Rei, sern o vinculo

juridico adequado, por 5€ encontrar numa situação contratual de prestação de serviços

em regime de avença e a sua prestaçâo de serviços é enquadravel numa situaçâo de

submissão a poderes de direçao, ao cumprimento de horario de trabalho e a urn

pagamento mensal pelo serviço. Esteve ao serviço no perlodo entre 01 de janeiro de

2017 € 4 de maio de 2017, e durante mais de urn ano ou seja desde 09 de marco de

2ol6ateadataatuaL— — — —---— ——

0 colaborador Tiago Miguel Cardiga Lopes, exerceu funçOes entre 01 de junho

de 2017 € 04 de maio de 2017, e durante mais de urn ano, ou seja, de 02 de junho de

2014 ate dia 01 dejunho de 2017, as tarefas enquadrarn-se a necessidade pernianente
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dos serviços da Freguesia de Vila de Rei, sem vinculo juridico adequado, por se ter

encontrado numa situação contratual de prestação de serviços em regime de avença e a

sua prestação de serviços é enquadravel numa situaçao de submissao a de direçao, ao

cumprimento de horário de trabalho e a um pagamento mensal pelo serviço. —

Assim a Junta de Freguesia de Vila de Rei reconhece que os dois postos de

trabalho ocupados por Luminita Narcisa Poran e Tiago Miguel Cardiga Lopes se

enquadram neste programa. — — — — —--------

Delibera-se ainda a abertura de um procedimento concursal enquadrado no

Programa de Regularizacao Extraordinária dos Vinculos Precários ao abrigo da Lei

112/2Ol7de29dedezembro. — — —

Nao existindo recursos humanos nos quadros da Freguesia em nâmero suficiente

para a constituição do jUn do procedimento concursal, foi deliberado solicitar ao MunicIpio

de Vila de Rei a colaboraçào de alguns técnicos dos seus quadros para a constituição do

referido Jan.

Assim e não havendo por parte dos presentes quaisquer dUvidas, foi colocado a

votação, tendo sido aprovado por unanimidade. —---------------

ENCERRAMENTODAREUNIAO —---------- — —

E não havendo mais nada a tratar € referindo que todos os documentos

apresentados na presente reunião de Junta se dão como integralmente transcritos, foi

dada por finda a reuniâo pelo Presidente da Junta, Sergio Manuel Mateus Francisco,

eram cerca de l7hOOm, da qual, para constar € devidos efeitos se lavrou a presente ata,

que será assinada pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Rei, Sergio Manuel

Mateus Francisco e por mim, Luis Fernando Martins da Silva, que a secretariei e

processei em computador. — —--—------ —
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