União das Freguesias de Tornada e Salir do Porto
Junta de Freguesia
____________________________________________________________________________________________

ACTA Nº 4/2017 - 2021
Aos vinte e sete dias do mês de Novembro do ano de dois mil e dezassete, no
edifício Sede da União das Freguesias de Tornada e Salir do Porto, concelho das
Caldas da Rainha, reuniu ordinariamente o Executivo, com a presença do Presidente
Arnaldo Manuel Ferreira Custódio, Susana Cristina dos Santos Lindinho Azevedo e
Joaquim Contente Fragata, secretária e Tesoureiro, respectivamente.
A reunião foi secretariada por Susana Lindinho, verificada a existência de quórum, o
Presidente declarou aberta a reunião, quando eram pelas dezassete horas e trinta
minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:
1. Informações
2. Quadro de Pessoal – Consolidação Intercarreiras
1. Informações
O Presidente começou por referir que, como é do conhecimento dos restantes
elementos do executivo, a reunião do executivo que estava marcada para o passado
dia 24 de Novembro, na Delegação de Salir do Porto não se realizou devido a
compromissos inadiáveis e imprevistos do Presidente e do Tesoureiro.
Assim sendo a referida reunião foi adiada para esta data.
Mais informou o Presidente dos assuntos que têm sido tratados nas reuniões
semanais com o senhor Presidente da Câmara, Vereadores e Chefes de Serviços.
O Senhor Tesoureiro e responsável directo pelos serviços desenvolvidos pelos
colaboradores cantoneiros de vias, manifestou a sua satisfação pela forma
competente com todos os trabalhos tem sido desenvolvidos, quer no serviço de
limpeza e higiene como na manutenção de estradas e caminhos. No apoio às escolas
e jardins-de-infância.
Salientou ainda a colaboração prestada pelos trabalhadores da Câmara Municipal na
construção e manutenção dos caminhos brancos e construção de estaleiro no
Campo.
A Secretaria Susana deu igualmente conta do acompanhamento que tem feito às
Escolas Básicas e jardins de Infância e das situação da área social a necessitar de
acompanhamento, quer com o apoio do serviço social da Câmara quer com a IPSS
de Salir do Porto.
2. Quadro de pessoal – consolidação intercarreiras
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O Presidente deu conhecimento que a trabalhadora Carla Cristina Ribas Faustino
Luís da Costa que se encontra em mobilidade intercarreiras, desde 23 de Dezembro
de 2013, na carreira e categoria de Assistente Técnica, situação que vem sendo
prorrogada, excepcionalmente, através dos Orçamentos anuais do Estado até 31 de
dezembro de 2017.
Dado que a trabalhadora detêm perfil profissional e as habilitações académicas
exigidas, para ocupar este lugar existente no mapa de pessoal, assim como pelo
facto de se verificar conveniência para o serviço na prossecução das atribuições
desta União de Freguesias, visando uma articulação eficaz e eficiente dos meios.
Considerando ainda que a trabalhadora realiza com empenho as tarefas que lhe são
distribuídas, dado que o Orçamento do Estado de 2017, aditou à Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas (LTFP) o artigo nº 99º-A da Lei 35/2014, de 20/06, que
veio permitir a consolidação definitiva desta situação.
Propõe-se ao executivo que seria de todo conveniente que se efectuasse a
respectiva consolidação, uma vez que estão cumpridas todas as condições exigidas
na legislação referida.
Após apreciação e ponderação a Junta da União das Freguesias de Tornada e Salir
do Porto deliberou: que se proceda de imediato à consolidação da mobilidade
intercarreiras na carreira/categoria de Assistente Técnica, reportando-se todos os
seus efeitos à data de 27 de Novembro de 2017, ficando posicionada na 1ª posição,
nível 5 da remuneratória única, a que corresponde actualmente o valor de 683,13 €.
Por mais nada haver a tratar a reunião foi encerrada pelas dezoito horas e dez
minutos, da qual eu Susana Lindinho Azevedo, que secretariei e redigi a presente
acta, aprovada por unanimidade, sendo assinada pelos membros presentes:
Arnaldo Manuel Ferreira Custódio, Presidente:
Susana Cristina dos Santos Lindinho Azevedo, Secretária:
Joaquim Contente Fragata, Tesoureiro:
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