ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE PROENÇA-A-NOVA
DELIBERAÇÕES EM MINUTA DO DIA 07 DE JUNHO 2013
Nos termos do n.º 3 do art.º 92.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação que lhe foi
dada pela Lei n.º 05-A/2002, de 11 de janeiro, a Assembleia Municipal deliberou aprovar em minuta
o texto das seguintes deliberações:

4. Atribuição de Medalhas e Galardões
Foi presente à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a atribuição de medalhas,
nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Medalhas e Galardões, numa sessão solene
a realizar no próximo dia 13 de junho. ----------------------------------------------------------------------------------Atentos os fundamentos invocados, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade atribuir a
medalha de mérito municipal à Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova e ao Agrupamento
157 do Corpo Nacional de Escutas. ----------------------------------------------------------------------------------------

5. Contas consolidadas Município Proença-a-Nova 2012
Foram presentes à Assembleia Municipal as contas consolidadas do Município/PEPA – Parque
Empresarial de Proença-a-Nova, referentes ao ano de 2012. -----------------------------------------------------Analisadas as contas consolidadas referentes ao ano de 2012, foram as mesmas aprovadas por
maioria, com 5 abstenções dos deputados Jorge Tomé; Joaquim Calado; Maria da Conceição
Cardoso; O Presidente da Junta de Sobreira Formosa e o Presidente de junta dos Montes da Senhora.

6. Autorização para abertura de procedimento concursal para Assistentes Operacionais Auxiliares de Ação Educativa
Considerando que nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 66.º da Lei de Orçamento do Estado, em
situações excecionais devidamente fundamentadas, a Assembleia Municipal, sob proposta da
Câmara Municipal, pode ao abrigo dos n.ºs 6 e 7 do artigo 6.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, e posteriores alterações, autorizar a abertura de procedimentos concursais com vista à
constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo indeterminado, destinados a
candidatos que não possuam uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado
previamente estabelecida, fixando caso a caso, o número máximo de trabalhadores a recrutar. --------

Nestes termos, foi presente à Assembleia Municipal proposta de abertura de procedimentos
concursais de recrutamento com vista à constituição de relações jurídicas de emprego público, em
regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de 3 (três) Assistentes
Operacionais – Auxiliares da Ação Educativa. -------------------------------------------------------------------------Verificados os requisitos cumulativos previstos no n.º 2 do artigo 66.º da Lei de Orçamento do
Estado, foi deliberado, por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento concursal de
recrutamento com vista à constituição de relações jurídicas de emprego público, em regime de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para os postos de trabalho
supra referidos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Paços do Concelho, 07 de junho de 2013

O Presidente da Assembleia Municipal, Arnaldo José Ribeiro da Cruz

