
Relatório da Comissão Eventual de Acompanhamento da Integração
de Precários na Junta de Freguesia de Arroios

1) Enquadramento

Aos 28 dias do mês de dezembro de 2017, por proposta, os membros da Assembleia de

Freguesia de Arroios deliberaram por unanimidade a constituição de uma comissão

eventual para acompanhar a integração dos trabalhadores com vínculo precário na Junta

de Freguesia de Arroios, como consta em ata da Assembleia de Freguesia, com o objetivo

específico de seguir a execução da Lei n° 112/2017, de 29 de dezembro. Fazendo jus ao

espírito da lei, tomou esta comissão eventual daí em diante o nome de Comissão de

Acompanhamento da Integração de Precários.

II) Composição e duração dos trabalhos

A Comissão é composta pelos seguintes membros efetivos da Assembleia de Freguesia

de Arroios: Anabela Valente Pires, presidente da Assembleia de Freguesia (por inerência

da função); António Morgado Valente, representante do PAN - Pessoas, Animais e

Natureza; Beatriz Dias, representante do Bloco de Esquerda; Frederico Sapage Pereira,

representante do CDS-Partido Popular; José Eduardo Matos, representante do Partido

Socialista; Maria Eugénia Silva, representante do Partido Social Democrata; Maria

Fernanda Lacerda, representante do Partido Comunista Português.

Os trabalhos tiveram início em 22 de janeiro de 2018, aquando da eleição de José

Eduardo Matos e Beatriz Dias para presidente e vice-presidente, respetivamente, da

Comissão e desenvolveram-se de forma ativa até finais de julho de 2018, prevendo-se,

após aprovação deste relatório, o seu término, caso seja esse o entendimento dos

membros da Comissão.

III) Desenvolvimento dos trabalhos

A Comissão acompanhou o processo de integração dos trabalhadores com vínculo

precário desde o seu início, defendendo a integração de todos os trabalhadores nas

condições para serem abrangidos pela Lei n°. 112/2017, de 29 de dezembro. Tal facto,

não só constituiria em si mesmo o cumprimento da lei, como também traria benefícios para

todos, incluindo para o funcionamento da Junta de Freguesia, uma vez que os seus

trabalhadores poderiam usufruir de mais estabilidade e melhores perspetivas profissionais.
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Dada a complexidade do processo e a falta de experiência em matéria de legislação,

consideramos que os trabalhos da Comissão decorreram, dentro do âmbito das suas

competências, de forma correta e exigente na defesa dos direitos dos trabalhadores

consagrados na Lei, como comprovam as atas em anexo.

Os pedidos de informação ao Executivo foram vários, uns por escrito, outros verbais, uns

através da Comissão, outros por algumas das forças políticas representadas, sendo que,

os dados fornecidos não garantiam um controlo e acompanhamento eficaz do processo

dado serem insuficientes.

Segundo dados enviados, pelo Executivo, para a DGAL, em outubro de 2017, o número de

trabalhadores em situação precária era de 62. Em fevereiro de 2018 foram abertos 7

procedimentos concursais para 57 vagas. A Comissão acompanhou, dentro das suas

limitações, o processo, trazendo à discussão a necessidade da abertura de mais vagas, e

chegando a seu conhecimento algumas supostas irregularidades nos procedimentos,

pediu uma reunião com o Executivo.

Dados os esclarecimentos às questões apresentadas pela Comissão, o Executivo

informou que tinha assumido a possibilidade da abertura de mais concursos tomando nota

das recomendações endereçadas a este pela Comissão:

1. Abertura de mais vagas com vista à integração de trabalhadores ainda com

vínculos precários e que possam estar igualmente abrangidos pela Lei n°

112/2017, de 29 de dezembro.

2. Regularização de situações muito pontuais, cuja aplicação da entrevista

profissional de seleção poderia carecer de enquadramento legal.

A convite da Comissão, foram também ouvidos os representantes sindicais do STAL e

STML que disseram lamentar a inexistência de respostas, quer aos pedidos de dados quer

ao agendamento de reuniões para esclarecimento dos procedimentos, por parte da Junta

de Freguesia e também, sobre os casos de trabalhadores que apresentaram reclamação

junto dos sindicatos. Mais tarde, a Comissão foi informada de que alguns teriam seguido

para ação judicial.

Em maio e julho, respetivamente, o Executivo abriu mais 2 procedimentos concursais para

10 vagas, resultando na entrada de 8 trabalhadores, não estando regularizada, à data,

nenhuma das situações pontuais enumeradas. Já em novembro, o Executivo

comprometeu-se a melhorar os casos anteriormente analisados por esta Comissão e

também levados à Assembleia de Freguesia por alguns partidos.
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IV) Conclusões

1. A Comissão tentou acompanhar os trabalhos com regularidade e isenção,

defendendo a integração de todos os trabalhadores com vínculo precário que

cumpriam os requisitos previstos na Lei.

2. A Comissão, com os dados e informações disponíveis, considera que:

a) O processo de regularização da Lei n°. 112/2017, de 29 de dezembro, decorreu de

forma célere, dado a complexidade do mesmo;

b) Não pode garantir que os trabalhadores não integrados o pudessem ou não ter

sido, lamentando, como é normal, a dispensa de trabalhadores;

c) A ação da Comissão, em todo o processo, teve sempre um intuito colaborativo em

relação ao Executivo, enaltecendo-se a unidade daquela em prol de uma causa

justa e ao abrigo da lei, a integração dos trabalhadores com víncuTo precário;

d) A entrada pata o quadro de pessoal, até à data, de 65 trabalhadores e o

compromisso do Executivo, em sede da Assembleia de Freguesia, de ter em conta

alguns aspetos a melhorar mencionados anteriormente, constitui uma ação positiva

que vem ao encontro da posição maioritariamente defendida pela Comissão;

e) É devida uma palavra de apreço e agradecimento a todos os que se empenharam,

e com o seu trabalho contribuíram, para a boa implementação e execução da Lei

112/201 7, de 29 de dezembro, nomeadamente, o Executivo da Junta de Freguesia

de Arroios e seus colaboradores;

Por último, os membros da Comissão saúdam todos os trabalhadores que, através do

processo de regularização dos vínculos precários, passaram a efetivos fazendo agora

parte do quadro de pessoal da Junta de Freguesia de Arroios.

Anexo: Atas das reuniões da Comissão de Acompanhamento (6)

Lisboa, Novembro 2018
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ANEXOS

Atas das reuniões da Comissão de Acompanhamento da Integração de Precários

Ata n° 01/2018 de 22 de janeiro de 2018

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas e
trinta minutos, na Sede da Junta de Freguesia de Arroios, sita no Largo do Intendente Pina
Manique, reuniram-se os membros da Comissão de Acompanhamento da Integração de
Precários, com a seguinte ordem de trabalhos:
Ponto um - Eleição do presidente e do vice-presidente da Comissão de Acompanhamento
da Integração de Precários.
Estiveram presentes: Anabela Martins Ferreita da Silva Valente Pires (Presidente da
Assembleia de Freguesia de Arroios) que orientou os trabalhos, José Eduardo Vera de
Matos (PS), Maria Eugénia Saraiva Torres Ferreira da Gama e Silva (PPD/PSD), Maria
Fernanda Pereira Gonçalves de Lacerda (PCP). Ausentes: António Morgado Valente
(PAN), Beatriz Gebalina Pereira Comes Dias (BE) e Frederico Sapage Lemos Mira Pereira
(CDS/PP).
Relativamente ao ponto um da ordem de trabalhos foi posto à deliberação dos presentes,
pela disponibilidade e vontade, quem deveria e estaria disposto para assumir as funções
postas a votação. Após alguma reflexão sobre os possíveis candidatos passou-se à
votação que, por unanimidade dos membros presentes, elegeu: José Eduardo Vera de
Matos para presidente e Beatriz Gebalina Pereira Gomes Dias, à revelia, para vice-
presidente da Comissão.
Terminado o ponto um da ordem de trabalhos, os presentes fizeram uma exposição das
suas preocupações relativas ao trabalho precário em Portugal e, concretamente, ao nível
das autarquias. A Comissão de Acompanhamento da Integração de Precários mostrou-se
então consciente de que há vontade por parte do órgão executivo da Junta de Freguesia
de Arroios em integrar o maior número de precários. Foi referido por Anabela Martins
Ferreira da Silva Valente Pires que o processo é complexo, havendo muitas questões a ter
em conta, nomeadamente o caso das competências delegadas que a qualquer momento
poderão ser retiradas. Acrescentou ainda que o processo de integração dos trabalhadores
precários terá de estar concluído no mês de maio.
Finalmente, foram colocadas algumas questões relacionadas com o procedimento
concursal que irá ser aberto para fazer cumprir a lei 112/2017 de 29 de dezembro, ficando
o presidente eleito de fazer um levantamento da legislação a fim de esclarecer as dúvidas
existentes à data. ---— — —

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual lavrou a presente ata
que, depois de lida e aprovada foi assinada nos termos da lei. ---—

Ata n° 0212018 de 20 de fevereiro de 2018

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas, na Sede
da Junta de Freguesia de Arroios, sita no Largo do Intendente Pina Manique, reuniram-se
os membros da Comissão de Acompanhamento da Integração de Precários, com a
seguinte ordem de trabalhos:
1-Análise da legislação em vigor subjacente à regularização dos vínculos precários;
2- Apreciação do quadro de pessoal por tipo de contrato de trabalho;
3- Outros assuntos.
Estiveram presentes: Anabela Martins Ferreira da Silva Valente Pires (Presidente da
Assembleia de Freguesia de Arroios), José Eduardo Vera de Matos (PS) Presidente eleito
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da Comissão, Maria Eugénia Saraiva Torres Ferreira da Gama e Silva (PPD/PSD), Maria
Fernanda Pereira Gonçalves de Lacerda (PCP) e António Morgado Valente (PAN). Os
membros Beatriz Gebalina Pereira Gomes Dias (BE) e Frederico Sapage Lemos Mira
Pereira (CDS/PP) encontram-se ausentes por motivos pessoais e profissionais tendo
justificado a sua falta.
Antes do início aos trabalhos, Fernanda Lacerda, pediu a palavra para um ponto prévio à
ordem de trabalhos, o qual foi aceite por unanimidade. O pedido teve como objetivo
questionar sobre a presença na reunião de um elemento externo à Comissão. ---—

Anabela Valente, Presidente da Assembleia de Freguesia esclareceu que a presença de
Margarida Santos, acontecia na qualidade de Coordenadora do Gabinete de Apoio ao
Executivo e Assembleia de Freguesia e a seu convite, cabendo à Comissão decidir se de
futuro desejavam inclui-la nas reuniões com vista a garantir um apoio técnico-
administrativo ao nível da elaboração de atas e/ou outros documentos que a Comissão
entendesse levar à atenção do Executivo e Assembleia de Freguesia.
Esclarecida esta situação, e não havendo oposição à continuidade da presença deste
elemento, o Presidente da Comissão, José Eduardo Matos abriu os trabalhos dando as
boas vindas a todos os membros e solicitando que, ainda no âmbito do período antes da
ordem do dia, fosse votada a minuta de ata já anteriormente circulada por correio
eletrónico entre os membros da Comissão. —-——

Nada havendo a opor a minuta de ata foi aprovada por unanimidade.
José Eduardo Matos passou de imediato à discussão do ponto um da ordem de trabalhos,
apresentando uma breve síntese legislativa dos principais instrumentos legais de suporte
ao processo de integração de precários na função pública, nomeadamente a Lei 112/2017
de 29 de dezembro. A este propósito reforçou o facto deste processo ser exclusivo para os
colaboradores sem vínculo adequado que exerçam, ou tenham exercido, funções na Junta
de Freguesia no período identificado pelo instrumento legal.
Finda esta apresentação, os membros presentes fizeram uma breve reflexão sobre os
tipos de vínculos existentes na autarquia, tendo por base a informação anteriormente
disponibilizado pelo Executivo, quer na anterior Assembleia de Freguesia quer na
sequência de um pedido de esclarecimento solicitado pelo PCP.
Adicionalmente, os membros analisaram os critérios propostos para avaliação dos
candidatos que se apresentem ao procedimento concursal, tendo sido identificados três
métodos de seleção: a avaliação curricular, o tempo de trabalho na junta, e em caso de
empate, a entrevista profissional de seleção.
Os membros foram ainda consensuais no entendimento de que a legislação estabelecia
ser da competência das autarquias locais identificar as funções reconhecidas como
essenciais e traduzíveis como uma necessidade permanente e cujo vínculo legal não se
encontrava apropriado ao tipo de relação profissional exercido pelo colaborador,
regularizando-o através deste procedimento extraordinário.
O presidente da Comissão passou de seguida à discussão do ponto dois da ordem de
trabalhos: Apreciação do quadro de pessoal por tipo de contrato de trabalho.
Fernanda Lacerda, representante do PCP, pediu a palavra para fazer um esclarecimento
sobre o que motivou a solicitação adicional de elementos dirigida ao executivo da Junta
após o envio da resposta às questões inicialmente colocadas pela Comissão. Mais
esclareceu, que é pretensão do PCP garantir que tudo é feito da melhor forma possível e
com a maior integração de trabalhadores possível. Assim, e tendo como indicador a
informação prestada na Assembleia de Freguesia de que o número total de colaboradores
da Junta seria de cerca de 200, dos quais perto de 40 seriam contratos de prestação de
serviços não considerados como necessidade permanente, a informação agora remetida
pelo Executivo, composto por um mapa identificativo de números por tipo de contrato e
com ausência da listagem solicitada de funcionários, impulsionou-a a exigir maior detalhe
na informação prestada, uma vez que a dísponibilizada não permitia a análise dos dados
tal como se pretendia. Contudo, continuou, a resposta enviada apesar de já disponibilizar
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mais informação continua a ser bastante escassa face às expectativas, uma vez que o que
era efetivamente solicitado era que o Executivo identificasse, tendo por base o atual
organograma, quantos eram os postos e respetivas categorias profissionais a eles afetos. -

José Eduardo Matos, presidente da Comissão, aproveitou o momento para esclarecer que
a informação inicialmente disponibilizada correspondia ipsis verbis ao que havia sido por si
solicitado. Pedia, portanto, desculpas pela eventual má formulação das questões que
poderia ter ocasionado a escassez de informação detalhada da primeira resposta do
Executivo.
Fernanda Lacerda, representante do PCP, contrapôs esta ideia afirmando que tinha
acontecido o mesmo no pedido formulado pelo PCP, pelo que o problema não estava na
solicitação da informação, mas sim na forma como o Executivo tinha enviado as
respostas.- Os membros presentes passaram de seguida à análise dos sete
procedimentos concursais de acordo com a informação disponibilizada no sitio do BEP —

Bolsa de Emprego Público — e no sitio intemet da Junta de Freguesia. ---—

Da análise efetuada surgiram algumas questões que os membros consideraram ser
necessário esclarecer junto do Executivo. Assim, foi o Presidente da Comissão José
Eduardo Matos, mandatado para elaborar um documento onde se solicitassem
esclarecimentos para as seguintes questões: O número de vagas disponibilizadas no BEP
(56) e no sitio da Junta (57) não são idênticos. Em contraposição, o mapa de pessoal
apresentado e aprovado em Assembleia de Freguesia apresentava 69 vagas. Assim,
pede-se esclarecimento sobre o diferencial existente nos três suportes analisados bem
como sobre as vagas para as quais não foram abertas vagas. Ou seja, pede-se indicação
clara do número de concursos abertos e quantas vagas/trabalhadores representa cada um
deles. Ainda neste âmbito, foi decidido incluir neste pedido o envio, por subunidade, do
número de prestadores de serviços e o número de trabalhadores precários. —---— —

António Valente, representante do PAN, aproveitou esta ocasião para lamentar o fato dos
chefes de divisão previstos no organograma não estarem a acompanhar este processo
desde o início. Os membros presentes concordaram com essa avaliação, reafirmando que
provavelmente todo o processo seria mais estruturado se assim acontecesse.
Seguiu-se a discussão do ponto três da ordem de trabalhos, dedicado a outros assuntos,
que teve como primeiro tema as diferenças na informação reportada à DGAL e o mapa de
pessoal apresentado em Assembleia de Freguesia. Existindo dúvidas sobre esta
informação Maria Eugénia Gama, representante do PSD, sugeriu que essa fosse mais
uma questão a colocar ao Executivo para melhor esclarecimento. Proposta essa
imediatamente aceite por todos os membros da Comissão. --------- —

António Valente, representante do PAN, reforçou ainda a sua insatisfação e
incompreensão para o fato do Executivo ter mantido algumas vagas por ocupar que, de
acordo com a informação disponibilizada, serviriam para eventuais necessidades de
abertura de procedimentos concursais comuns. Pata este elemento não faz sentido a
Junta ter pessoas em regime de precariedade e estar a desperdiçar vagas pata garantir
eventuais necessidades futuras. Ainda que se possa vir a convidar essas pessoas que
agora perdem o seu vínculo para concorrerem a um procedimento comum, estar-se-á a
dar continuidade a situações de precariedade que podiam ter sido regularizadas no âmbito
deste processo. -Fernanda Lacerda, representante do PCP, reforçou esta ideia com a
manifestação de que os números destas situações são bastante superiores àqueles que
estavam a ser apresentados. O Executivo, acrescentou, fala da abertura de 62 vagas no
âmbito do processo de regularização de vínculos precários mas a junta terá mais de 1 13
colaboradores em regime de precariedade. E nem todos serão projetos como já foi
justificado, finaliza. Maria Eugénia Gama, representante do PSD, confirmou igualmente a
perceção manifestada pelos representantes do PAN e PCP, acrescentando que basta
conversar com os trabalhadores para verificar que o número de precários é superior ao
que agora se identificam.
António Valente, representante do PAN, voltou a reforçar que considerava não fazer
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sentido perder a possibilidade de integrar todos os precários que realmente representem
uma necessidade permanente. —-—

José Eduardo Matos, representante do PS, manifestou igualmente que as questões agora
levantadas necessitavam de melhor e mais aprofundado esclarecimento pelo que
deveriam igualmente integrar a lista de questões a remeter ao Executivo.
Assim, e em forma de conclusão, foi decidido pelos presentes que a informação a solicitar
deveria adotar o pedido de envio de mapa com a seguinte informação: mapa de pessoal
organizado por secção, subsecção, número de vagas, número de vagas a concurso,
tipo/categoria profissional, projetos (incluindo duração). Adicionalmente, deverá ser
incluído um pedido de esclarecimento sobre a diferença existente entre as 62 vagas
identificadas pelo Executivo e os 113 precários referidos na informação prestada. Deverá
existir igualmente um pedido de esclarecimento sobre a forma de comunicação da
abertura destes concursos aos trabalhadores que tendo exercido funções no período
contemplado pela legislação não se encontrem atualmente a colaborar com a autarquia.
Os membros acordaram ainda que deveria ser solicitada uma reformulação do pedido
inicial adicionando a esse quadro uma coluna referente aos projetos, onde constasse não
só número de funcionários a eles afeto como também a duração desses mesmos projetos.
Por fim, solicitar esclarecimento sobre a manutenção de 7 vagas por preencher e quais
foram os critérios do Executivo a esse propósito.
Fernanda Lacerda, representante do PCP, sugeriu ainda que se solicitasse informaçáo
sobre o número total de prestadores de serviço ao serviço da junta e o âmbito das funções
por estes exercidas. ------—---— — — — —

José Eduardo Matos trouxe ainda à discussão uma proposta de Fernanda Lacerda,
representante do PCP, no sentido de ser criada uma conta de correio eletrónico para o
qual os trabalhadores da Junta enviariam questões ou pedidos de esclarecimentos. A este
propósito, Fernanda Lacerda, representante do PCP, sugeriu ainda a possibilidade de
reunir presencialmente com os funcionários da Junta e com estes debater questões
inerentes a este processo.
Maria Eugénia Gama, representante do PSD, manifestou a sua discordância com estas
propostas. Frisando que não seria positivo expor os trabalhadores e que os próprios
também poderiam ter receio de se expor, dada a sensibilidade da matéria em questão.
Por sua vez, António Valente, representante do PAN, considerou que a abordagem direta
aos trabalhadores ultrapassava os limites da competência da Comissão, sugerindo em
alternativa que a Comissão fizesse convite ao Executivo para uma reunião de
esclarecimentos. —

José Eduardo Matos, representante do PS, concordou com a proposta de António Valente,
reforçando que no seu entender a Comissão não deveria de interferir com o
desenvolvimento regular deste processo ao entrar em diálogo com os trabalhadores,
remetendo essa função para as forças sindicais que estavam a acompanhar o
procedimento. Dada a falta de unanimidade foi acordado que a Comissão faria um convite
ao Executivo para participar na próxima reunião, não efetuando, contudo, diligências no
sentido de abordar os funcionários. — — —

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual lavrou a presente ata
que, depois de lida e aprovada foi assinada nos termos da lei. —

Ata n° 03(2018 de 10 de abril de 2018

Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas e trinta
minutos, na Sede da Junta de Freguesia de Arroios, sita no Largo do Intendente Pina
Manique, reuniram-se os membros da Comissão de Acompanhamento da Integração de
Precários, com a seguinte ordem de trabalhos: ---—

1- Aprovação da ata no 2;
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2- Análise das respostas do Executivo ao pedido de esclarecimento enviado;
3- Outros assuntos. — — ——--

Estiveram presentes: José Eduardo Vera de Matos (PS), Presidente eleito da Comissão,
Maria Fernanda Pereira Gonçalves de Lacerda (PCP) e Beatriz Gebalina Pereira Comes
Dias (BE). Os membros Anabela Martins Ferreira da Silva Valente Pires (Presidente da
Assembleia de Freguesia de Arroios), António Morgado Valente (PAN) e Frederico Sapage
Lemos Mira Pereira (CDS/PP) encontram-se ausentes por motivos pessoais e profissionais
tendo justificado a sua falta. Esteve igualmente ausente Maria Eugénia Saraiva Torres
Ferreira da Gama e Silva (PPD/PSD), tendo, contudo, sido substituída no decorrer dos
trabalhos, por anuência do Presidente da Comissão e dos membros presentes por forma a
se garantir o quórum, por Maria Lúcia Miffermayer Madureira de Almeida Saraiva Borges
Leitão.
O Presidente da Comissão, José Eduardo Matos, abriu os trabalhos dando as boas vindas
a todos os membros e colocando à votação a versão final da ata n° 2 já anteriormente
circulada por correio eletrónico entre os membros da Comissão.
Nada havendo a opor foi a mesma aprovada por unanimidade, tendo o Presidente
garantido a sua assinatura.
José Eduardo Matos passou de seguida à discussão do ponto dois da ordem de trabalhos.
Fernanda Lacerda propôs como metodologia de trabalho que a análise das respostas do
executivo fosse efetuada pergunta a pergunta, proposta essa, aceite por unanimidade.
Foi igualmente decidido que se deveria optar pela transcrição das perguntas e respostas
alvo de análise no decorrer da reunião. Assim, o Presidente da Comissão deu início à
análise pela leitura da pergunta, e respetiva resposta n° 1. ---—-——- —

1) Ao abrigo do número 4 do Artigo 100 da Lei 112/2017, pode o Executivo confirmar que
foi comunicado o aviso de abertura do procedimento concursal por correio postal registado
a todos os interessados que se encontravam ausentes do serviço ou que tenham cessado
funções?------------- — — —--- — —----——--

O Executivo da Junta de Freguesia de Arroios informa que todos os colaboradores da
Junta de Freguesia que prestaram funções no período compreendido entre 1 de Janeiro e
4 de Maio de 2017, foram notificados nos moldes definidos no número 4 do artigo 10° da
Lei 112/201 8, a saber: notificação pessoal, correio eletrónico e ainda por correio postal
registado assegurando-se, desta forma, que a informação chegou a todos os interessados,
independentemente da sua possibilidade em aceder à informação através de meios
eletrónicos.

------—--— ——------ —

Informa-se que este procedimento foi assegurado igualmente para todos os que se
encontravam ausentes do serviço em situação legalmente justificada, ou que tenham
cessado funções.---—
Quanto àqueles que, não se encontrando em funções na data de abertura dos concursos,
mas tendo prestado funções no período em referência, identificado na Lei aplicável,
informa-se que foram os mesmos notificados por carta registada para as moradas
indicadas em processo de colaborador à data da colaboração efetiva.” — —

Finda a leitura, José Eduardo Matos realçou que a resposta dada pelo Executivo havia
sido esclarecedora, tendo Beatriz Dias acrescentado que ficava claro que a junta de
freguesia havia tomado todas as diligências no sentido de garantir que a informação tinha
chegado a todos os trabalhadores que pudessem usufruir deste processo. Fernanda
Lacerda afirmou que concordava com as anteriores apreciações, indicando que da
resposta dada, pareciam ter sido acauteladas todas as diligências necessárias para a
correta divulgação deste procedimento. ---—---——-- —

Não existindo mais comentários referentes a este ponto José Eduardo Matos avançou
para a leitura da pergunta e resposta n°2. ---—---— —

2) No seguimento da resposta dada pelo Executivo à representante do PCP Fernanda
Lacerda, datada de 18 de Fevereiro de 2018, pode o Executivo esclarecer a justificação
que subjaz à diferença entre as 69 vagas constantes no Mapa de Pessoal votado em
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Assembleia de Freguesia e as 62 vagas reportadas junto da DGAL? Em que contexto da
Lei serão abertos novos procedimentos concursais comuns?---— —

De acordo com as informações já anteriormente disponibilizadas, quer em Assembleia de
Freguesia, quer através do esclarecimento remetido à representante do PCP na data
acima referenciada cumpre-nos voltar a clarificar a seguinte situação.
O mapa de pessoal aprovado em Assembleia de Freguesia contempla a abertura de 69
vagas, destas foram abertos 62 procedimentos concursais ao abrigo da Lei 112/2017 de
29 de dezembro, restando as 7 vagas para contemplar as seguintes situações:
- 2 lugares de trabalhadores em mobilidade noutros órgãos/serviços, sem que tenha
existido consolidação no local de destino pelo que os lugares têm que ser mantidos no
mapa de pessoal do serviço de origem;
- 3 lugares abertos para a contratação de chefes de divisão, uma vez que tais lugares
necessitam de previsão no mapa para a respetiva ocupação;
- Previsão de 1 lugar de técnica superior por contratação, via acordo de cedência de
interesse público para empregador público;
- Previsão de 1 lugar de trabalhadora que transitou para Chefe de Divisão em mobilidade,
dentro da Junta, que é mantido até à consolidação do mesmo, o que pode ou não ocorrer.
Tais números perfazem a diferença entre os 62 lugares postos a concurso e as 69 vagas
existentes em mapa de pessoal.
Por lapso, a última informação identificava esta diferença como resultando de lugares para
uma bolsa de reserva para eventuais necessidades de contratação através do
procedimento concursal comum o que não se encontrava correto. —

O Executivo poderá, contudo, e caso tal assim se justifique optar pela abertura de
procedimentos concursais comuns que, a existir, terão de respeitar, como qualquer outro
concurso, as normas da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e as normas
orçamentais que não permitem a abertura de concursos em situações em que o montante
orçamental da autarquia ultrapasse 35% das verbas com pessoal.” — ——

Beatriz Dias solicitou um esclarecimento quanto aos números identificados na pergunta,
nomeadamente, quanto à forma de obtenção dos mesmos. Fernanda Lacerda esclareceu
que esta informação estava disponível na plataforma BEP mas que continuava a verificar-
se um erro, uma vez que o número total de concursos era distinto daquele que é informado
pelo Executivo.
No que respeita à resposta Beatriz Dias afirmou que considerava que as explicações não
faziam sentido uma vez que o Mapa de Pessoal deveria já considerar os dados para as
mobilidades agora referidas. Mais, acrescentou, os lugares de chefe de divisão são
lugares que já foram criados pelo que, estando previsto, porque é que não foi
atempadamente considerado?
José Eduardo Matos respondeu indicando que era seu entendimento que se havia
considerado que todos os lugares identificados no Mapa de Pessoal seriam preenchidos
por trabalhadores precários quando na realidade essa não era a pretensão inicial do
Executivo. Beatriz Dias retomou a palavra para indicar que se esta não era a pretensão do
Executivo, era preciso perceber se não existiam no interior da junta chefes de secção em
regime de precariedade que pudessem ter ocupado a vaga de chefe de divisão.
Fernanda Lacerda concordou que a resposta não era clara e no seu entender não era
compreensível a integração destes novos funcionários no âmbito deste procedimento.
Beatriz Dias propôs, por isso, que se convidasse o Vogal responsável pela área dos
Recursos Humanos para uma próxima reunião da Comissão a fim de serem esclarecidas
algumas destas questões.
Fernanda Lacerda considerou que mais do que isso era importante que dos trabalhos
desta Comissão devia sair um documento de recomendações de melhoria a ser
apresentado ao Executivo no decorrer da próxima Assembleia de Freguesia de Arroios.
Beatriz Dias concordou com a proposta afirmando que era necessário existir mais
transparência do Executivo neste processo. —
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José Eduardo Matos concordou reforçando que a Comissão precisa de poder fiscalizar
mais e melhor o que está a ser feito pelo Executivo neste processo, pois é isso que é
expectável destes trabalhos. ---—

Fernanda Lacerda mostrou-se igualmente de acordo com as posições anteriores
reforçando que o Executivo tem de ceder em dar mais e melhores dados à Comissão pois
só assim era possível garantir que o processo está a ser feito como deve de ser,
concluindo ser da sua opinião que tal não estava a acontecer e que não se encontravam
cumpridos aspetos essenciais do procedimento. —

Beatriz Dias afirmou que decorrente desta análise também estava com a mesma opinião
de que o procedimento não estava a ser gerido da forma mais adequada. —

Perante estas posições, José Eduardo Matos colocou à apreciação se deveriam avançar
com a elaboração de um documento de recomendações se antes uma abordagem de
questionar o vogal no decorrer da própria Assembleia.
Beatriz Dias afirmou que na sua opinião eram dois processos distintos e complementares
pelo que deveriam apresentar o documento tal como se havia já falado no decorrer da AFA
e no mesmo momento convidar o vogal a estar presente numa reunião futura da comissão
para prestar esclarecimentos vários à comissão.
Fernanda Lacerda referiu que os dados indicavam com clareza que nem todos os
trabalhadores precários seriam integrados. Mais, acrescentou, o Executivo em anterior
assembleia mostrou-se disponível para eventuais alterações nesta matéria pelo que a
comissão deveria agora intervir no sentido de garantir que a situação era revertida e que
todos os precários eram efetivamente integrados nos quadros da junta de freguesia.
Finda a discussão foi acordado que seria elaborada uma proposta de documento de
recomendações que, uma vez aceite por todos os membros, seria apresentada na próxima
Assembleia.
Em seguida, o Presidente da Comissão passou à leitura da pergunta e resposta n° 3.
“3) Com base no documento Quadros de Pessoal por Tipo de Contrato, fornecido a 14 de
Fevereiro de 2018 pelo Gabinete de Apoio aos Órgãos, pode o Executivo elucidar esta
Comissão sobre a diferença existente entre os 173 precários identificados (108 a ‘Recibos
Verdes” e 5 “Outros”) e as 62 vagas abertas para integração de precários ao abrigo da Lei
172/2017?
Igualmente na sequência de anteriores esclarecimentos reforçamos que existem, no
âmbito das atividades desenvolvidas pela Junta de Freguesia, vários prestadores de
serviços cujas necessidades não são permanentes, designadamente:---—
- Monitores de natação, que apenas prestam serviço algumas horas por semana e fora das
instalações da JFA;------- — — — — —

- Terapeutas da fala e psicólogos, que apenas prestam serviço algumas horas por semana
e fora das instalações da JFA;
- Contratos com empresas de limpeza e jardinagem;
- Contratos efetuados ao abrigo de protocolos de delegação de competências em que é a
CML que transfere as verbas para pagamento de retribuições, embora quem efetua esse
pagamento é a JFA (o caso da CPCJ —jurista e assistentes operacionais);---—
- Outros prestadores cujo trabalho não é entendido como permanente, incluindo os que
não prestam serviço a tempo completo.
De sublinhar, que nos termos da Lei, que regula o processo de regularização dos vínculos
precários na função pública, cabe ao executivo da Junta de Freguesia determinar o que
são necessidades permanentes do serviço, o que fez em sede de deliberação aquando da
abertura dos diferentes procedimentos, não se tendo considerado como sendo elegíveis
no âmbito deste processo, as situações acima referenciadas por não serem permanentes
nem existir qualquer previsão legal para que sejam contempladas.”
Beatriz Dias foi a primeira a manifestar-se, indicando que esta resposta era claramente
insuficiente e geradora até de mais dúvidas sobre o tipo de vínculo e a figura legal dos
trabalhadores mencionados, eram recibos verdes ou empresas? ---—----—- —
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Fernanda Lacerda concordou com a avaliação anterior e acrescentou que no seu
entender, à exceção da primeira resposta, todas as restantes são insuficientes existindo
uma que roça mesmo a má educação. Mais, acrescenta, misturam toda a informação e,
enquanto que para a Assembleia de Freguesia anterior até tinham conseguido indicar o
número exato de monitores, nos dados indicados em março desconheciam o número de
funcionários nestas áreas. E agora até se indica que estavam a ser contabilizadas
empresas. A única resposta que se pretendia, acrescenta ainda, era saber quem eram os
trabalhadores e o que faziam, mas o Executivo faz sempre questão de não dar essas
respostas. A este propósito, José Eduardo Matos recordou a questão enviada pelo António
Morgado indicando que já estavam preenchidas duas das três vagas para chefes de
divisão e pedindo que a comissão solicitasse mais esclarecimentos ao Executivo a este
propósito. Mais acrescentou que provavelmente a resposta não teria sido mais
esclarecedora porque os dados não eram taxativos e não permitiam melhor análise para
já. Fernanda Lacerda respondeu que não era da competência dos membros desta
comissão se colocarem na posição do Executivo, mas sim de o questionar.
Beatriz Dias concordou com a posição anterior acrescentando que o papel desta comissão
é de “apertar”, com o Executivo por forma a se obter as respostas que se pretendem. Mais
acrescentou, no anterior mandato o P5 já se encontrava comprometido com a
necessidade de se eliminar a precariedade pelo que é necessário entender porque é que
estão a deixar alguns trabalhadores sem serem devidamente integrados.
Tendo ficado acordado que estas questões seriam reforçadas no documento de
recomendações a apresentar na Assembleia de Freguesia, José Eduardo Matos passou à
leitura da pergunta e resposta n° 4. — —

-“4) Pode o Executivo esclarecer, em detalhe, o que se entende por Prestadores de
Serviços para suprimir necessidades esporádicas? — —

À Junta de Freguesia não cabe definir conceitos, mas sim ao legislador sobre esta
matéria.’---— — — —-—-—---—

Fernanda Lacerda informou que se recusava a fazer qualquer análise a esta resposta.
-Os restantes consideraram que era manifestamente insuficiente e que carecia de mais
clareza e transparência.
-Quanto às respostas aos pedidos adicionais da Comissão, não tendo existido informação
relevante por parte do Executivo, foi deliberado proceder à transcrição das mesmas em
bloco e efetuar-se uma análise global.
“A) A Comissão pretende reformular o pedido anteriormente feito relativo aos Quadros de
Pessoal por Tipo de Contrato, uma vez que deseja obter o número de trabalhadores por
tipos de contrato subdivididos, por sua vez, nas diferentes subunidades orgânicas onde
exercem atividade. E, se possível, referindo-se a antiguidade dos mesmos (> 3 anos ou <

3 anos) bem como a categoria ou funções exercidas.
A Junta de Freguesia informa periodicamente a Assembleia de Freguesia através, quer de
informação escrita, quer do mapa de pessoal, conforme o que predispõe a Lei 75/2013 de
12 de setembro. —----— —----— — —

B) Listagem dos projetos atualmente a cargo da Junta de Freguesia de Arroios,
identificando o número de trabalhadores alocados a cada projeto e a respetiva duração
dos mesmos.

— —---—-----— —

O programa da JFA está definido e previsto nas Grandes Opções do Plano (GOP) e
Orçamento, documentos que são colocados ao escrutínio e deliberação de todos os
representantes dos partidos com assento da Assembleia de Freguesia nos termos do
Estatuto da Oposição, podendo qualquer uma das forças partidárias dar o seu contributo
para a construção das GOP que enquadraram as atividades dinamizadas pelo Executivo.
Adicionalmente, o instrumento que representa o Orçamento possibilita igualmente a
discussão pública e transparente dos objetivos do mandato, considerando-se neste as
eventuais verbas para projetos circunscritos em tempo, modalidade e temática, bem como
em gastos com pessoal para o seu desenvolvimento. Para além desses em todas as
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unidades orgânicas existentes são desenvolvidas atividades devidamente planeadas, que
são executadas pelas equipas de colaboradores.
C) Quadro com o número de procedimentos concursais abertos até ao final do mês de
Fevereiro, mencionando o número de trabalhadores a que equivalem e data de publicação
naBEP.---— — — — —

Todos os procedimentos concursais foram publicados a 7 de fevereiro de 2018 e abertas
as vagas para 62 trabalhadores. A sua consulta está disponível no portal da Bolsa de
Emprego Público para utilizadores registados e os avisos a que correspondem tais vagas
no portal da Junta de Freguesia de Arroios.
A publicação a 7 de fevereiro prende-se com a impossibilidade do sistema de publicar
procedimentos de regularização, o que levou, para cumprimento dos prazos, a publicação
de procedimentos concursais comuns (o que se traduziu na candidatura de milhares de
pessoas não enquadráveis na Lei n.° 112/2017). Assim que o portal permitiu a opção — o
que ocorreu a 7 de Fevereiro - todos os procedimentos concursais comuns foram anulados
(por forma a não por em causa o PREVPAL) e abertos, de imediato, os procedimentos
concursais de regularização para 62 vagas, tal como previsto e aprovado no mapa de
pessoal, por deliberação da AFA de 30 de janeiro de 2018.
Mais se indica que a Junta permite a consulta da publicação impressa, nas suas
instalações, mediante requerimento prévio, atenta a proteção de dados pessoais a que
está adstrita por lei e pelo Regulamento Europeu relativo à Proteção de Dados Pessoais.” -

José Eduardo Matos afirmou que, perante a ausência manifesta de dados e respostas
concretas, torna-se inconclusiva qualquer análise ou avaliação, pelo que neste momento
se sente impossibilitado de proceder a uma qualquer conclusão sobre o desenvolvimento
deste processo e quanto à boa ou má integração dos precários na junta de freguesia.
Beatriz Dias acrescentou ao anterior argumento do Presidente, o facto de que algumas
das questões colocadas não tinham resposta nos documentos apresentados em AFA pelo
que a informação do Executivo, para além de débil e inconclusiva, acarretava igualmente
algumas inexatidões para as quais exigia do Executivo melhor tratamento e resposta.
Fernanda Lacerda complementou estas posições afirmando que no seu entender existem
muitas questões neste processo que carecem de melhor esclarecimento por parte do
Executivo até porque, da análise do PCP, não estão a ser integrados cerca de duas
dezenas de trabalhadores e é preciso perceber porque é que isso está a acontecer.
Beatriz Dias pediu novamente a palavra para afirmar que, pelas contas do BE, estaríamos
a falar de três dezenas e não as duas referidas por Fernanda Lacerda.
José Eduardo Matos convidou Lúcia Saraiva, a participar em substituição de Maria
Eugénia Gama, a fazer uma avaliação sobre o que tinha ouvido. -— —

Lúcia Saraiva informou estar de acordo com as posições do PCP e do BE e acrescentou
que gostaria de obter informações concretas sobre um funcionário da Junta, o Sr. António
Costa, mas que iria contactá-lo diretamente para o questionar sobre a situação dele neste
processo.
A fechar este ponto os membros presentes foram unânimes na conclusão de que os dados
apresentados pelo Executivo não lhes permitiam assegurar que este processo estava a
decorrer dentro da normalidade desejada.
Não havendo nada mais a tratar neste ponto, o Presidente da Comissão, deu início à
análise do ponto 3 da Ordem de trabalhos, informando que já se encontravam disponíveis
no site institucional da junta a listagem de trabalhadores admitidos e excluídos, bem como
as atas dos procedimentos concursais a decorrerem, pelo que se deveria concluir que a
junta estava a assegurar todas as diligências procedimentais para que o processo
estivesse a decorrer de acordo com os prazos legais e com toda a transparência.
Beatriz Dias afirmou que o que era relevante, nesta fase, era verificar se a justificação dos
admitidos e excluídos se encontrava abrangida pela Lei e qual era, na realidade, o
conceito de necessidade permanente utilizado pelo executivo da Junta. —

Fernanda Lacerda concordou com a análise anterior e acrescentou que se deveriam
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analisar as atas individualmente e pedir esclarecimentos concretos sobre quem tinha sido
excluído e por quê. Também referiu o facto de ter conhecimento da dispensa de
trabalhadores em situação precária, durante o período em decorria o procedimento de
integração dos precários, ato que para além de estar em contradição com o que tinha sido
afirmado pelo membro do Executivo Jorge Manuel Lavaredas Francisco em Assembleia de
Freguesia de 30 de Janeiro de 2018 de que não haveria nenhuma rescisão de contrato de
prestação de serviços em vigor, considerava ilegal e teria de ser explicado. ---— —

Os presentes acordaram que estas deviam ser questões a integrar o já referido documento
de recomendações ou novos pedidos de esclarecimento a serem enviados ao Executivo
da junta em fase anterior à de conclusão deste processo.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da qual lavrou a presente ata
que, depois de lida e aprovada, foi assinada nos termos da lei.

Ata n° 0412018 de 22 de maio de 2018

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas e
trinta minutos, na Sede da Junta de Freguesia de Arroios, sita no Largo do Intendente Pina
Manique, reuniram-se os membros da Comissão de Acompanhamento da Integração de
Precários, com a seguinte ordem de trabalhos:
1- Aprovação da ata n° 3; ---—-----— — —

2- Análise do processo de integração dos precários na Junta de Freguesia de Arroios e
seus desenvolvimentos; —---— — — ——--

3 - Outros assuntos. — — — — —

Estiveram presentes: José Eduardo Veta de Matos (PS), Presidente eleito da Comissão,
Anabela Martins Ferreira da Silva Valente Pires (Presidente da Assembleia de Freguesia
de Arroios), Maria Fernanda Pereira Gonçalves de Lacerda fPCP), Beatriz Gebalina
Pereira Gomes Dias (BE), António Morgado Valente (PAN) e Maria Eugénia Saraiva
Torres Ferreira da Gama e Silva (PPD/PSD). Frederico Sapage Lemos Mira Pereira
(CDS/PP) informou não ter possibilidade para participar profissionais tendo justificado a
sua falta. O Presidente da Comissão, José Eduardo Matos, abriu os trabalhos com a
apresentação de um ponto prévio à ordem de trabalhos.
José Eduardo Matos recordou que havia sido acordado na última reunião proceder à
elaboração de um documento de recomendações da Comissão a ser apresentado em
Assembleia de Freguesia, contudo dado o processo não estar ainda finalizado, entendeu
que a apresentação desse documento seria prematura pelo que terá optado por deixar a
elaboração do documento em suspenso até à conclusão dos trabalhos da Comissão.
Fernanda Lacerda solicitou a palavra para informar que gostaria de incluir um novo ponto
na ordem de trabalhos e que se prendia, precisamente, com a análise da Assembleia de
Freguesia de 23 de abril.
Beatriz Dias, em uso da palavra concordou ser importante proceder à análise do que tinha
decorrido na Assembleia de Freguesia mas que era igualmente relevante falar sobre o fato
de não se ter dado andamento a uma resolução que a comissão tinha votado por
unanimidade e que previa a apresentação de um texto de recomendações.
José Eduardo Matos colocou á votação dos presentes a inclusão de um novo ponto na
ordem de trabalho com a designação de: Análise da Assembleia de Freguesia de 23 abril,
o qual foi aprovado por unanimidade. O ponto votado favoravelmente passou a ser o novo
ponto 2 da Ordem de trabalhos; -——---- — —---—----— —----— — —

Assim, o Presidente deu início aos trabalhos com a discussão do Ponto 1 — aprovação da
ata n° 3 já previamente enviada a todos os membros por correio eletrónico.
Nada havendo a opor foi a mesma aprovada por unanimidade, tendo o Presidente
garantido a sua assinatura. ---— —

José Eduardo Matos passou de seguida à discussão do novo ponto dois da ordem de
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trabalhos. Beatriz Dias pediu a palavra para voltar a reforçar que a oportunidade de
apresentação de um texto de recomendações que pudesse ter algum impacto no
desenrolar deste processo foi perdida, assumindo a sua parte de culpa por não ter tido
tempo para colaborar na produção do texto de recomendações ou para insistir quanto à
sua apresentação. Contudo, acrescentou, não concordava com a metodologia proposta
por José Eduardo Matos de se esperar pelo fim do processo. Esta Comissão, continuou, é
uma comissão que tem a função de acompanhar o processo e não competia ao Presidente
decidir unilateralmente não proceder à apresentação de um documento que já havia sido
acordado pelo grupo. Adicionalmente, continuou ainda, desejava que ficasse inscrito em
ata o seu desagrado por ter ficado visível que o Presidente tinha tido acesso a informação
do Executivo sobre este processo, informação essa que não havia sido disponibilizada a
mais nenhum membro da Comissão. Beatriz Dias, congratulou ainda a decisão de abertura
de novos procedimentos concursais ao abrigo da Lei de regularização de vínculos
precários reforçando, contudo, continuarem a ser em número aquém do desejável,
considerando ser esta uma das principais funções desta Comissão, a de exercer pressão
sobre o Executivo pata a abertura de mais vagas. A finalizar, voltou a reforçar a sua
convicção de que este processo estava a ser gerido de forma pouco transparente e que
devia ser exigida maior clareza ao Executivo, nomeadamente ao nível dos esclarecimentos
que prestava á Comissão. — —-----—---—---—

Fernanda Lacerda pediu a palavra, para tal como Beatriz Dias, recordar que existia uma
decisão dos elementos do grupo no sentido de ser apresentada à Assembleia de
Freguesia um documento com o ponto de situação dos trabalhos da Comissão e
subsequentes recomendações ao Executivo que pudessem, ainda, ter impacto no
desenrolar do processo de integração de trabalhadores com vínculos precários,
nomeadamente ao nível de algumas situações que tinham sido reportadas a sindicatos e
até a membros da Comissão. Paralelamente, compreendia que José Eduardo tivesse
tomado a decisão de não avançar com o documento tendo em sua posse informações do
Executivo que não tinham sido disponibilizadas aos restantes elementos do grupo,
contudo, tal como se havia verificado essa decisão não tinha sido a mais feliz porque não
só não respondia ao compromisso estabelecido no seio da Comissão como as respostas
do Executivo estavam, como já havia afirmado Beatriz Dias, aquém do desejável. Foi
nesse sentido que as eleitas do PCP tomaram a decisão de proceder à elaboração de um
documento próprio e que, como todos sabiam, tinham apresentado. Relativamente à
informação dada pelo Executivo, em sede de Assembleia de Freguesia, continuou, estava,
no entender das eleitas do PCP, incorreta. O Mapa de Pessoal apresentado não refletia a
informação de integração de novos trabalhadores precários, tal como depois veio a ser
informado pelo José Eduardo na sua intervenção. Para o PCP, este processo não tem sido
gerido de forma a ser do seu agrado ou a dar garantias da sua boa condução e
transparência. Mais indicou, não iria felicitar a decisão do Executivo de proceder à abertura
de novos procedimentos concursais por considerar que isso poderia ser uma falácia. A
informação disponibilizada à DGAL, à data de abertura do processo, foi de que iriam ser
integrados 62 trabalhadores, contudo os concursos só consideravam 57 vagas e perante
estes dados não sente que seja de felicitar o Executivo quando não está claro quantos vão
ser os concursos que serão abertos e quantas serão as vagas. Ainda neste âmbito,
Fernanda Lacerda, voltou a frisar que a informação dada pelo José Eduardo deveria ter
sido dada pelo Executivo e não por um eleito do Partido Socialista eleito como os restantes
para a Assembleia de Freguesia, mas que esta situação apenas refletia o que tem vindo a
ser pratica do Executivo que não informa sobre nada, não esclarece, não dá dados para
serem devidamente analisados. Fernanda Lacerda afirmou ainda ser sua convicção de
que esta era uma Comissão empenhada e que procura trabalhar bem as matérias em
análise, mas que esse trabalho não está a ser devidamente acompanhado por parte do
Executivo.António Morgado Valente pediu igualmente a palavra para mostrar a sua
concordância com as intervenções anteriores, reforçando que não cabe ao Presidente da
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Comissão decidir unilateralmente seguir um rumo distinto ao que havia sido votado pela
comissão, e que estas situações não podiam ser replicadas em momentos futuros.
Seguiu-se a intervenção de Maria Eugénia Gama que começou por dizer que não havia
estado presente na última reunião da Comissão, mas que falou com alguns trabalhadores
da Junta de Freguesia e existem várias situações que carecem de esclarecimento. Tanto
quanto lhe haviam reportado uns trabalhadores receberam carta com código outros não,
alguns referiram que foram avaliados por trabalhadores igualmente com vínculo precário e
que eram igualmente candidatos no processo, outros mencionaram que uns tinham sido
submetidos à fase de entrevista e outros não e, por fim, que vários tinham mencionado
que existiam funções muito distintas a ser avaliadas no âmbito do mesmo procedimento
concursal. Por isso, questiona, como é possível existirem várias pessoas com funções tão
diferentes a concorrerem ao mesmo procedimento, como é que é possível alguém ter uma
avaliação de 12 ou 13 valores e por não terem recebido a tal carta com código seguem
para entrevista, como é que é possível uns tecem recebido códigos e outros não e as suas
classificações serem tão distintas. Havendo inclusivamente uma pessoa que tem 13
valores na nota curricular e após entrevista passa para nota negativa. Ao mesmo tempo,
acrescenta, são colocadas pessoas novas a preencher o mesmo lugar e a aprender a sua
função. Maria Eugénia reportou ainda uma situação de um trabalhador do Mercado do
Forno do Tijolo, um senhor que faz a limpeza há 4 ou 5 anos, que agora foi dispensado.
Adicionalmente relatou queixas dos trabalhadores sobre o fato de apenas lhes ser possível
consultar o processo, mas não obter cópias do mesmo. Estes são, no seu entender,
assuntos que deviam estar a ser analisados no âmbito desta Comissão. Este processo,
acrescenta, devia ser transparente e não considerando o PPD/PSD que tal seja o caso
aproveitava este momento para apresentar a seguinte:

DECLARAÇÂO

Os eleitos do PPD/PSD na Assembleia de Freguesia de Arroios (Lisboa), fazendo jus à
sua matriz social-democrata, desde a primeira hora manifestaram, e continuam a
manifestar, o seu apoio à imediata integração dos trabalhadores precários da Freguesia de
Arroios nos respetivos quadros de pessoal.
Assim, pelo menos desde a assembleia de freguesia realizada em 28 de dezembro de
2017 que em todas as sessões e reuniões, quer da assembleia de freguesia, quer da
Comissão de Acompanhamento da Integração de Precários, manifestamos o nosso total
apoio à rápida e imediata integração dos trabalhadores precários que, de acordo com a lei,
estejam em condições de ser integrados no respetivo quadro de pessoal da Freguesia de
Arroios (Lisboa).
Essa é, aliás, a razão de ser para, logo que foi proposta a criação da Comissão de
Acompanhamento da Integração de Precários, termos decidido participar de forma ativa
nesta, promovendo e reforçando o nosso apoio à integração dos trabalhadores precários,
mantidos de forma ilegal e injustificada naquela situação de precariedade pelo menos
desde janeiro de 2016, data em que cessou a impossibilidade de a Freguesia de Arroios
(Lisboa) poder abrir procedimentos concursais para integração dos trabalhadores
precários e/ou proceder a novas contratações. Aliás, como aconteceu com outras
contratações de pessoal, entretanto, feitas pela Freguesia de Arroios.
Sabemos agora que, após janeiro de 2016, ainda assim, a Junta de Freguesia de Arroios
(Lisboa), quanto a nós de forma ilegal, continuou a contratar trabalhadores sem proceder
ao respetivo procedimento concursal, colocando-os, dessa forma, por sua exclusiva
responsabilidade, na situação de precariedade, que agora, como Pilatos, parece querer
“lavar as mãos” dizendo que é contra esse tipo de situações de precariedade que criou.
Porém, está agora verificado e provado que a Junta de Freguesia de Arroios (Lisboa),
contrariamente ao que vem propalando, promoveu e manteve sem justificação legal, ao
longo de vários anos, a situação de precariedade dos trabalhadores da Freguesia de
Arroios (Lisboa). ---— — —
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Por outro lado, importa referir que a nossa disponibilidade para participar na Comissão de
Acompanhamento da Integração de Precários assentava, e assenta, desde logo, naquilo
que nos pareceu ser a boa-fé da Junta de Freguesia de Arroios (Lisboa), em pretender que
o processo de integração dos trabalhadores precários assentasse num procedimento que
respeitasse, entre outros, o princípio da legalidade, o princípio da boa administração, o
principio da igualdade, o princípio da proporcionalidade, os princípios da justiça e da
razoabilidade, o princípio da administração aberta, e o princípio da participação,
nomeadamente, no âmbito do exercício do direito e do estatuto da oposição. Ou seja, a
nossa participação enquadrava-se, e só é justificável, no âmbito da cooperação entre os
órgãos da freguesia e no âmbito do respeito pelas competências que cada órgão possuí.
Quanto a nós, enquanto membros da assembleia de freguesia, importa referir, sobressaí a
obrigação do cumprimento das nossas obrigações no estrito respeito pela nossa esfera de
atribuições e competências. Desde logo, no âmbito das competências de apreciação e
fiscalização previstas, entre outros nos artigo 9.° da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro e,
por outro lado, o exercício do direito à informação, o direito à participação e o direito de
depor, que se encontram previstos na Lei n.° 24/98 de 26 de Maio, que aprovou o Estatuto
do Direito de Oposição e, ainda, nas alíneas h), 1), j) e k) do n.° 2 do supra citado artigo 9.o
da Lei n.° 75/2013, de 12 de setembro. Mas para apreciar e fiscalizar é necessário ter
acesso à informação e aos documentos o que, como é sabido, nos tem sido, de forma
torpe, negado. Tal é, por exemplo o caso das sucessivas alterações do quadro de pessoal
com ausência de esclarecimento e resposta ás questões suscitadas pelos eleitos do
PPD/PSD. — — — —

Importa, aliás, recordar que no âmbito do exercício das nossas competências, quer
durante as sessões da assembleia de freguesia — em que chegamos a propor, nos termos
do consignado na Lei, a inclusão de um ponto na ordem de trabalhos da assembleia de
freguesia, que nos permitisse, de forma autónoma, discutir esta matéria e que,
ilegalmente, não foi cumprido pela mesa da assembleia de freguesia — quer nas reuniões
da Comissão de Acompanhamento da Integração de Precários, quer mesmo através da
possibilidade de dirigirmos perguntas e pedidos de cópia de documentos administrativos,
referentes a estes procedimentos, à Junta de Freguesia, sempre, como é óbvio, com a
salvaguarda de eventuais dados pessoais protegidos por lei.
No entanto, até hoje, não só se não dignaram sequer a acusar a receção do pedido, como
não foram prestados os esclarecimentos solicitados pelas mais variadas formas, quer por
parte da Junta de Freguesia de Arroios (Lisboa), quer por parte da mesa da assembleia de
freguesia.
Nestas circunstâncias declaramos, aqui e agora, que sem que nos seja prestada, a nós e
porventura aos demais membros eleitos que assim o pretendam, as respostas,
esclarecimentos e disponibilização da cópia dos documentos administrativos solicitados,
não estaremos em condições de continuar a participar de forma ativa nesta Comissão de
Acompanhamento da Integração de Precários.
Tal circunstância, para que fique bem claro, deve-se a dois factos.
O primeiro é o de não nos ser facultada a informação, que julgamos necessária ao efetivo
acompanhamento do processo de integração dos trabalhadores precários, para que a
nossa participação não seja transformada, como o está a ser, num mero simulacro de
participação, dado o facto de sucessivamente nos ser negado o acesso à informação que
nos permitiria desenvolver o nosso trabalho e participação.----- —

E, em segundo lugar, por nos chegar, por várias proveniências externas aos órgãos da
freguesia, o relato da prática de atos ilegais nos procedimentos referentes à integração
dos trabalhadores precários, o último dos quais quanto á composição dos júris do
procedimento, em relação aos quais já apresentamos pedido de esclarecimentos e cópia
de documentos até agora não fornecidos.
Nestas circunstâncias, declaramos aqui e agora - por entendermos ser um dos locais
apropriados - que os eleitos do PPD/PSD aguardarão pelo decurso do prazo, de cinco dias
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úteis, para o cabal esclarecimento das situações detetadas e por nós suscitadas. O cabal
esclarecimento poderá ser feito, quer pela Junta de freguesia, quer pela mesa da
Assembleia de Freguesia, nomeadamente através de resposta às questões colocadas
pelos eleitos do PPD/PSD e, bem assim, pela disponibilização dos documentos
administrativos solicitados, para que, estando na posse dessa informação, possamos
voltarmos a participar, de forma ativa, nesta Comissão de Acompanhamento da Integração
de Precários, caso contrário tal não se justificará.
Mais declaramos, para que dúvidas não fiquem, que decorrido aquele prazo, de cinco dias
uteis, sem que as respostas solicitadas e os documentos nos tenham sido dadas e
disponibilizados, restar-nos-á a possibilidade de solicitarmos a realização de uma
“sindicância” ao procedimento de integração dos trabalhadores precários na freguesia de
Arroios (Lisboa) por forma a ser verificado se a Lei está, ou não, a ser cumprida. —

É pois, o que sobre esta matéria, depois das várias tentativas frustradas de obter os
esclarecimentos sobre estes procedimentos, o que temos a declarar para que fique
registado, integralmente na ata desta reunião da Comissão de Acompanhamento da
Integração de Precários agora e para memória futura. —

Suspendemos, assim, até à regularização das situações indicadas, a nossa participação
ativa nesta Comissão de Acompanhamento da Integração de Precários, limitando-nos,
nestas circunstâncias, a tomar nota do que for ocorrendo, sem dar aval e/ou cobertura a
qualquer decisão ou procedimento que não seja o de nos serem prestadas as
informações, esclarecimentos e documentos solicitados.

Fernanda Lacerda solicitou apenas que Maria Eugénia Gama esclarecesse se com esta
declaração se podia entender que, de futuro, o PPD/PSD continuaria a estar presente nas
reuniões da Comissão sem, contudo, participar ativamente nos trabalhos. Maria Eugénia
confirmou essa perceção. ----- —---— —

José Eduardo Matos interveio para afirmar que respeita a decisão tomada pelos eleitos do
PPD/PSD, mas que estava certo de que o Executivo estaria a preparar as respostas a
todos os requerimentos apresentados, passando de imediato ao novo ponto 3 da Ordem
de Trabalhos - Análise do processo de integração dos precários na Junta de Freguesia de
Arroios e seus desenvolvimentos;
António Morgado Valente voltou a solicitar a palavra para uma vez mais reforçar, na linha
do que anteriormente já tinha sido referido por Beatriz Dias, que na sua opinião a
informação a ser enviada ao Executivo deveria ser enviada em momento em que pudesse
ter uma verdadeira influência na condução dos processos e não quando estes já
estivessem finalizados. Adicionalmente, António Morgado Valente manifestou surpresa
sobre como é que o Executivo poderia estar a proceder à abertura de novos
procedimentos concursais quando já havia apresentado o número de vagas no Mapa de
Pessoal. Anabela Valente pediu a palavra para esclarecer que o Mapa de Pessoal é como
o Orçamento, ou seja, um documento com flexibilidade para absorver as alterações que as
estruturas dirigentes entendam por necessárias. Mais esclareceu a abertura dos novos
procedimentos reportava apenas ao processo de regularização dos precários no âmbito
dos quais ainda existiam vagas por preencher.
Fernanda Lacerda interveio no sentido de acrescentar que realmente o Mapa de Pessoal
aprovado está aquém dos números que seriam considerados aceitáveis. Adicionalmente,
acrescentou, a se confirmar a existência de trabalhadores com vínculo precário a exercer
funções de caracter permanente estes deverão ser integrados no quadro da Junta e a
questão financeira terá de ser analisada a posteriori. O que o PCP não irá aceitar,
continuou, é que a questão do financiamento seja argumento para a ausência de
integração. Voltou a frisar a existência de um conjunto de reclamações no STAL, umas de
colaboradores com entrevista feita e outros que nem concorreram, verificando-se um
elevado nível de descontentamento entre os trabalhadores e situações muito estranhas no
processo de avaliação. Voltou ainda a reforçar a perceção negativa do PCP quanto à
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gestão global deste processo por parte do Executivo e que isso se torna bastante visível
nas respostas aos pedidos desta comissão. ---— —-----

Anabela Valente pediu a palavra para recordar que as alterações de nota em processos
desta natureza são até bastante frequentes porque, muitas vezes, é no momento da
entrevista que os trabalhadores revelam o seu grau de displicência, tendo a este propósito
recordando alguns casos ocorridos em júris que ela própria integrou ou presidiu.
José Eduardo Matos interveio no mesmo sentido recordando que a Junta não só ‘herdou’
muitos ativos dos anteriores executivos das três juntas de freguesia que agora compõem
Arroios, como muitas vezes se contrata sem ter em conta todos os fatores e só no
momento da entrevista é que se detetam estas questões. —

Beatriz Dias pediu a palavra para dizer que pode entender todos os argumentos, mas que
o que não pode continuar a acontecer é a culpa da má gestão ou má seleção continuar a
recair sobre os trabalhadores e acontecerem situações em que se procede a uma
alteração do organigrama no sentido de dar entrada a novas pessoas e depois optar por
não integrar quem sempre trabalhou para a Junta, sem ter existido uma avaliação do seu
desempenho. — — — —

Fernanda Lacerda voltou a tomar da palavra para também deixar registo de que a
informação que constava no site não está completa, não se encontrando, até ao final do
dia que antecedeu a reunião, a lista de ordenação final do concurso para a área da
Higiene Urbana.
José Eduardo Matos finalizou a discussão deste ponto informando que havia tomado nota
das considerações manifestadas por todos os presentes apresentando a seguinte
proposta: por forma a procurar apresentar, ao Executivo, algumas recomendações em
tempo útil, ou seja, ainda durante o corrente mês, bem como no sentido de esclarecer o
conjunto de interrogações que têm os membros da Comissão, convidar o vogal da área
dos Recursos Humanos para uma reunião com a comissão a decorrer já na próxima
semana.
Anabela Valente sugeriu que os membros preparassem uma lista de questões pata que se
assegure que o Executivo dispunha de toda a informação de suporte.
Fernanda Lacerda deixou como proposta de metodologia a reunião num único documento
de todas as questôes que não tiveram adequada resposta, bem como as questões
remetidas pelo PPD/PSD sob a forma de requerimento. Acrescentando, contudo, que
gostaria que o exercício contemplasse igualmente uma resposta por escrito, não obstante,
a presença em reunião. —

Beatriz Dias interveio para manifestar concordância quanto ao convite a efetuar ao
membro do Executivo indicando, mas que considerava muito importante reunir igualmente
com os representantes dos sindicatos para que se pudesse aferir da natureza da
insatisfação generalizada dos trabalhadores. Mais, acrescentou, devia-se convidar para
uma reunião um representante dos funcionários que pudesse habilitar com a visão destes
sobre o processo de integração de precários.
António Morgado Valente pediu igualmente a palavra para indicar que estava de acordo
com a totalidade das propostas, mas que considerava que era importante reunir com os
representantes dos vários sindicatos e não só com o STAL.
Finda a ronda por todos os presentes, e para o respetivo registo em ata, José Eduardo
Matos colocou à votação as seguintes propostas:
1- Realização de reunião da Comissão com o Executivo da Junta para o próximo dia 29 de
maio pelas 18 horas e trinta minutos. A proposta foi aprovada por unanimidade, tendo
Fernanda Lacerda apresentado declaração de voto por considerar que as respostas do
Executivo deveriam ser enviadas à Comissão antes da realização da reunião. ----— —

2- Abertura da reunião a mais do que um sindicato. A qual foi aprovada por unanimidade. -

A finalizar José Eduardo Matos considerou que os trabalhos desta tarde tinham sido um
bom passo para o garante da continuidade do trabalho da comissão e reconfirmando a sua
convicção de que o Executivo tem também como prioridade a boa condução deste
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processo. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão pelas vinte horas e
trinta minutos, da qual lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada
nos termos da lei.

Ata n° 05/2018 de 29 de maio de 2018

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas e
trinta minutos, na Sede da Junta de Freguesia de Arroios, sita no Largo do Intendente Pina
Manique, reuniram-se os membros da Comissão de Acompanhamento da Integração de
Precários, com a seguinte ordem de trabalhos:
1- Esclarecimento às questões colocadas pelos elementos da Comíssão e clarificação de
anteriores respostas; — — —

2- Recomendações ao Executivo, tendo por base o trabalho já realizado pela Comissão
nas matérias da sua competência. — — —

Estiveram presentes: José Eduardo Vera de Matos (PS), Presidente eleito da Comissão,
Anabela Martins Ferreira da Silva Valente Pires (Presidente da Assembleia de Freguesia
de Arroios), Maria Fernanda Pereira Gonçalves de Lacerda (PCP), Beatriz Gebalina
Pereira Gomes Dias (BE) e Maria Eugénia Saraiva Torres Ferreira da Gama e Silva
(PPD/PSD), André Gomes (vogal dos Recursos Humanos) e Jorge Lavaredas (Tesoureiro)
em representação do Executivo da autarquia. Frederico Sapage Lemos Mira Pereira
(CDSIPP) informou não ter possibilidade para participar, por motivos profissionais, tendo
justificado a sua falta. —

O Presidente da Comissão, José Eduardo Matos, abriu os trabalhos agradecendo a
presença dos membros do Executivo, pela disponibilidade demonstrada para estarem
presentes nestes trabalhos, passando-lhes, de imediato, a palavra. ----- — —

Jorge Lavaredas, em nome do Executivo, agradeceu o convite formulado pelo Presidente
da Comissão, nomeadamente por este representar uma oportunidade para o Executivo
estar frente a frente com os elementos da Comissão e serem esclarecidas algumas
questões que com o desenrolar do processo tinham surgido e que talvez não tivessem
sido adequadamente esclarecidas pelo Executivo em tempo útil. Neste sentido,
esclareceu, quando o atual Executivo tomou posse e preparou o documento que se viria a
tornar o plano de atividades para o ano de 2018, o processo de integração dos
trabalhadores precários foi desde logo um dos focos centrais das preocupações de todos
os eleitos. E foi precisamente essa preocupação em assegurar um processo célere e
respeitoso pata os trabalhadores, mas igualmente o menos oneroso possível, em termos
de recursos afetos à tramitação destes procedimentos, que nos levou a ser a primeira
junta de Lisboa a abrir concursos deste âmbito. Assim, foram abertos 7 procedimentos
concursais num total de 57 vagas, tendo-se pouco depois percebido que por um lapso
administrativo o número não estaria correto, pelo que se procedeu à respetiva retificação
tendo-se chegado ao número final de 58 vagas, sendo estes os procedimentos que se
encontram agora na fase de encerramento. Mais informou, na próxima semana deverá
ocorrer a primeira cerimónia de celebração da assinatura dos contratos de início de
funções públicas para 28 colaboradores da Junta de Freguesia de Arroios.
Jorge Lavaredas aproveitou ainda este momento para informar os membros da Comissão
que após alguma reflexão tinha sido deliberado em Executivo proceder à abertura de mais
procedimentos concursais, prevendo-se a abertura de 6 novas vagas aprovadas pelo
Executivo na sessão de 24 de maio que resultaria num total de 63 integrações de
funcionários ao abrigo deste processo.
André Gomes, vogal dos Recursos Humanos pediu igualmente a palavra para esclarecer
que não obstante o balanço ser, do ponto de vista interno, bastante positivo, existiram
algumas lacunas ou, se preferissem o termo, erros, mas que tal havia sido fruto, não de
má fé como muitas vezes parecia querer estar implícito nas intervenções ou requerimentos
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enviados ao Executivo, mas sim de inexperiência das equipas, o que levou a situações
menos claras como, por exemplo, o caso de ter sido aceite para a segunda fase do
processo um colaborador que não tinha a escolaridade mínima obrigatória, um dos
requisitos legais para a integração, o que levou à sua subsequente exclusão. Não,
reforçou novamente, porque se tenha pretendido excluir o funcionário, mas sim por um
erro administrativo fruto de inexperiência dos serviços.
A propósito, precisamente dos requerimentos e ausência de resposta por parte do
Executivo às questões apresentadas pelos partidos, nomeadamente pelo PPD/PSD, Jorge
Lavaredas esclareceu que tal decorreu do facto de a junta ter uma capacidade de resposta
bastante limitada em termos de recursos humanos. Ainda assim, acrescentou, não podia
deixar de registar que em todos os seus anos de experiência profissional, nunca tinha visto
um partido político apresentar tanto requerimento ou pedido de esclarecimento como o
fazia o PPD/PSD, o que, não obstante ser um direito que assistia aos eleitos, não deixava
de ter uma leitura política muito clara. Jorge Lavaredas assegurou ainda que o Executivo
iria dar resposta aos requerimentos tal como é da sua competência, solicitando, contudo,
aos representantes da oposição alguma tolerância no que respeita ao cumprimento dos
prazos por via do procedimento administrativo, atendendo até que algumas das questões
colocadas obrigavam a recolha de informação nos arquivos da autarquia, o que provocava
alguma demora adicional.
Jorge Lavaredas esclareceu ainda que o Executivo e os eleitos do Partido Socialista não
podiam subscrever a ideia defendida pelo PPD/PSD a nível nacional, de que a lei dos
precários era uma lei desnecessária e onerosa pata o país, no entanto, reforçou, este foi e
continuava a ser um processo que estava a ser levado a cabo pela prata da casa, num
enorme esforço dos serviços o que, obviamente, criava atrasos na gestão quotidiana dos
processos e na preparação das respostas dentro dos prazos legalmente instituídos. Assim,
reforçou Jorge Lavaredas, o Executivo passaria a acusar a receção dos pedidos, até
porque essa era uma exigência de boa pratica que, internamente, se pretendia ver
implementada, comprometendo-se em nome da autarquia de que seria feito um esforço
adicional no sentido de que as respostas fossem enviadas no menor período de tempo
possível. A finalizar este período de intervenção inicial, Jorge Lavaredas, exigiu ainda que
ficasse devidamente registado em ata e junto dos interlocutores partidários aqui presentes
as seguintes questões:
O atual Executivo é liderado por uma Presidente que tem uma experiência de 25 anos na
área associativa a defender causas, um vogal responsável pelos Recursos Humanos que
tem anos de experiência na defesa dos cidadãos, uma Presidente da Assembleia de
Freguesia com um curriculum vitae que a precede e que não suscita dúvidas, um vogal da
área dos mercados que esteve mais de trinta anos a trabalhar no serviço público com um
registo de exceção e por um tesoureiro, ele próprio, com uma consciência política que vem
sendo construído desde que tinha 12 anos de idade e, por isso, nâo serão os
requerimentos e perguntas em avalanche do PPD/PSD que irão desviar esta equipa do
essencial: a melhoria da vida na freguesia nas suas mais diferentes áreas.
Mais, acrescentou, não irá igualmente permitir este Executivo que a oposição esteja a
desenvolver todos os esforços para colar’ ao processo de integração dos precários a
situação laboral da Coordenadora do Gabinete de Apoio aos Órgãos. Escolhida para esse
cargo não só por ser um elemento de confiança política da totalidade do Executivo, mas
também pelas suas características pessoais e profissionais, não tendo estado, em
momento algum o seu processo de requisição à entidade empregadora interligado com o
processo do PREVPAP. — —

Findo este período inicial de enquadramento geral, o Presidente da Comissão deu aos
trabalhos com a discussão do ponto um da Ordem de trabalhos:
1- Esclarecimento às questões colocadas pelos elementos da comissão e clarificação de
anteriores respostas;

—— —---—----— —----—-—--—--— — — =

Jorge Lavaredas referiu que abriram os concursos, assunto que o executivo não dava por
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fechado cabendo à Junta definir o que são necessidades permanentes considerando ter
sido um processo transparente porque todos que poderiam concorrer foram informados e
mais que um candidato foi a entrevista. Em Assembleia de Freguesia de abril e maio
dissemos que iríamos abrir mais vagas. Havia casos que não correspondiam a
necessidades permanentes, 1V Arroios vai encerrar e cerca de 12 colaboradores vão ser
dispensados.---— —

Beatriz Dias, do Bloco de Esquerda, foi a primeira a tomar a palavra para dizer porque
tinham remetido a resposta para o texto da lei, à pergunta sobre o que consideravam
necessidades permanentes?
André Gomes respondeu que a lei não diz o que são necessidades permanentes, fomos
transparentes, não foi intenção de não responder.
Beatriz Dias, do Bloco de Esquerda disse que o se pretendia era saber quem tinha
cumprido com trabalho efetivo solicitar esclarecimento sobre a situação do funcionário que
tinha sido excluído e se esta situação reportava às 57 vagas iniciais?
Jorge Lavaredas respondeu, esclarecendo que não. Essa situação foi identificada a
pessoa foi excluída e apresentada uma retificação para que a vaga pudesse ser ocupada.
Quanto à situação específica do funcionário e atendendo que o mesmo desempenha
funções numa área e função tidas como necessidade permanente será integrado de forma
regular em concursos futuros, uma vez que se encontra a concluir uma ação de formação
que lhe permite obter o reconhecimento de equivalências e o certificado da escolaridade
obrigatória. Fernanda Lacerda, do Partido Comunista Português que começou por
questionar se o Executivo considerava que o processo de integração dos trabalhadores
com vínculo precário decorreu de forma transparente, isenta e que, citando a nota
informativa de janeiro de 2018, “a intenção da Junta de regularizar as situações de
precariedade, garantindo os direitos aos trabalhadores e o reconhecimento dos seus
vínculos” foi satisfeita? Jorge Lavaredas referiu que o Executivo abriu os procedimentos
concursais assumindo, desde sempre, a possibilidade de abertura de novos concursos
uma vez que o Executivo era praticamente recém-empossado aquando da entrada em
vigor da lei e que teria sido demasiado imprudente e irrefletido considerar, à época, o
processo de avaliação de necessidades como sendo um processo fechado logo em
fevereiro. Por isso, no entendimento do Executivo, e respondendo em concreto à questão
colocada, a avaliação que estava a decorrer, afirmou, dava totais indícios de um processo
transparente, em que a totalidade dos funcionários com os requisitos legais que lhe
permitiam candidatar-se tinha tido correto acesso à informação, nomeadamente nos
momentos em que o número de candidatos se mostrou ser excessivo perante o número de
vagas definidas para aquelas funções. Nessas situações foram promovidas todas as
diligências informativas sobre o procedimento da segunda fase, bem como os
pressupostos da entrevista que serviu pata ordenar os candidatos e que se chegasse a
uma lista final de admitidos e a uma lista final de excluídos.
André Comes tomou a palavra pata disser que o poderíamos fazer mas não reparámos e
só elencámos como necessidades permanentes 57. Acrescentou em resposta à
intervenção da Eugénia que disse não estar o Executivo a dar nada e que tinham ido a
entrevista cinco pessoas garantir que a fase das entrevistas decorreu igualmente com toda
a transparência, tendo efetivamente ocorrido situações em que os funcionários não tinham
correspondido ao que era esperado nesta fase. Mais, informou, os novos procedimentos
decorriam de 5 vagas que o Executivo tinha considerado serem de relevância e uma
necessidade permanente e uma sexta que possibilitasse a regularização da situação já
anteriormente explicada. Jorge Lavaredas complementou ainda que o maior número de
situações de pessoas que não iriam ser integradas decorreria na área da Comunicação,
uma vez que o Executivo tinha deliberado não dar continuidade a este projeto nos moldes
que o mesmo tinha decorrido no anterior mandato, por considerar que o mesmo havia
concluído o seu ciclo e optando por encerrar indefinidamente o projeto Arroios TV.
Beatriz Dias pediu a palavras para perguntar quantos eram os elementos que integravam
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este projeto da Comunicação? Mais, se o Executivo considerava que todo este processo
estava a ser completamente transparente, então porque é que na resposta que nos foi
remetida nos disseram para ir validar na legislação os requisitos das necessidades
permanentes? —----— — —

Fernanda Lacerda, em complemento à intervenção anterior, acrescentou que na realidade
a primeira pergunta apresentada pelo PCP decorria exatamente do fato de as eleitas do
PCP sentirem que nunca eram dadas, à Comissão, respostas transparentes e claras. Mais
acrescentou, sempre mostraram relutância em nos indicar o nome das pessoas, aliás,
enfatizou, nem nomes nem números, desvalorizando por completo o trabalho desta
Comissão, o que para nós foi considerado como muito incorreto, O nosso papel,
continuou, era o de fiscalizar estes trabalhos e a informação que nos foi facultada nunca
refletiu realmente aquilo que se pretendia. Por isso, na opinião das eleitas do PCP, o
Executivo não desenvolveu este trabalho com transparência e em respeito pela presente
Comissão. Mais informou, o PCP tem informação de que há reclamações, pessoas
insatisfeitas, queixas nos sindicatos e sabe igualmente que numa situação concreta não
houve manifestação de respeito por parte da junta perante o sindicato. Ainda neste âmbito,
continuou Fernanda Lacerda, o número de vagas abertas foram manifestamente escassas
face ao número total de funcionários que poderiam cumprir os requisitos de integração.
Manifestou alegria pela decisão de abertura de seis novas possibilidades de integração,
reforçando, contudo, a sua convicção de que era pouco face ao total. —

A finalizar, Fernanda Lacerda referiu ainda que já se previa o anuncio de encerramento da
Arroios 1V, lamentando contudo tal decisão face ao dinheiro que já havia sido investido
pela autarquia neste projeto e, muito particularmente, porque os colaboradores deste
projeto tinham colaborado com a junta por vários anos e só agora, na ocasião da sua
integração, parecia o projeto ser dispensável.

André Gomes pediu a palavra para afirmar que a transparência do processo,
no seu entender, tinha sido conseguida. Quanto às respostas enviadas admitiu que, face
às manifestações de insatisfação que estavam a ser apresentadas, ficava mais claro que o
Executivo tinha sido pouco feliz na forma como redigiu as respostas aos esclarecimentos
mas que tal decorria de se considerar que a remissão para a legislação aplicável seria o
melhor indicador de qual estava a ser o entendimento do Executivo em todo este
processo. Ou seja, eram tidas como necessidades permanentes as pessoas a exercer as
funções necessárias para o funcionamento global do órgão administrativo e operativo que
forma ajunta.
Beatriz Dias, voltou a pedir a palavras para afirmar que independentemente disso o
Executivo não tinha prestado esclarecimentos, nem nessa ocasião nem no momento atual,
no sentido de esclarecer o que era o seu entendimento sobre as condições inerentes à
avaliação do que eram e do que distinguia uma necessidade permanente de uma
necessidade temporária.
André Gomes voltou ao uso da palavra para garantir, uma vez mais, que mesmo que isso
não tivesse ficado evidenciado nas respostas enviadas, essa avaliação havia sido feita e
analisada mediante uma matriz de necessidades bem identificadas.
Beatriz Dias pediu novamente a palavra, para refutar uma vez mais os argumentos do
Executivo, considerando que poderiam ter sido considerados critérios que permitissem a
integração dos 103 funcionários com ligação à junta.
Jorge Lavaredas pediu pata intervir chamando a atenção que não tinha sido uma tarefa de
execução fácil para o Executivo estar a dispensar pessoas alocadas a projetos
específicos, mas analisadas as condicionantes atuais e a consolidação do projeto político
da freguesia foi deliberado que a comunicação não era um projeto prioritário e infelizmente
haviam sido obrigados a fazer essa opção. Quanto ao que podia ser entendido como
necessidade permanente, o entendimento tinha sido e continuava a ser o de considerar
uma prioridade todas as funções que permitem à junta executar de forma correta as suas
principais competências legais. ---—
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Beatriz Dias refutou este argumento, replicando que um processo sério tinha sido um
processo que tivesse encontrado solução para as pessoas que exerciam funções neste
projeto em qualquer outro serviço da junta. Mais, afirmou, as autarquias tinham
considerado que estas pessoas eram fundamentais ao serviço enquanto as mesmas se
mantinham num sistema de precariedade mas logo que foi possível integrá-las e
regularizar a sua situação essas necessidades tinham deixado de ser relevantes, e não se
procurava encontrar outras oportunidades para as integrarem. -----

Jorge Lavaredas pediu o uso da palavra para responder diretamente a Beatriz Dias
afirmando que a mesma tinha total conhecimento de qual era o posicionamento da grande
maioria do Executivo quanto ao projeto da comunicação. Aliás, juntou, o acordo político
firmado à data da tomada de posse entre o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda
espelhava as opções do Executivo num conjunto de temas, entre os quais o da
Comunicação, pelo que a representante do BE nesta Comissão estava totalmente ciente
que a opção de não dar continuidade a este projeto específico não tinha tido qualquer
ligação ao processo de integração de precários. Era um processo anterior e teria
acontecido mesmo que não tivesse existido um PREVPAP. Mais, acrescentou, todas as
entidades de natureza pública vivem projetos definidos no tempo e nos objetivos, sabendo-
se que os recursos humanos a estes afetos só farão parte das entidades no decorrer
desse mesmo período. Caso não fosse assim, nenhuma entidade pública desenvolveria
projetos específicos porque o ónus que tal acarretaria para a gestão seria incomportável. --

Beatriz Dias retomou a usar da palavra para afirmar que considerava desadequado
projetar pata o futuro uma questão que está a ser tratada no momento atual.
Jorge Lavaredas voltou, igualmente, a fazer uso da palavra para esclarecer que quando se
está do lado da gestão é preciso fazer uma análise projetada para o futuro. Mais,
acrescentou, se essa tinha sido a forma de ‘governar’ no passado não seria a forma à qual
a junta daria sequência no futuro. ---— — — ——--

Beatriz Dias refutou inquirindo se isso significava que a junta nunca mais teria
trabalhadores em regime de precariedade, ou seja, sem vínculo permanente?
Jorge Lavaredas respondeu que não tinham sido essas as suas palavras e que a junta
teria certamente de recorrer a situações de ligação temporária para projetos específicos e
limitados no tempo sem que isso implicasse integrar esses recursos na estrutura geral da
autarquia. Mais, aditou, poderiam não ter sido sempre muito felizes na forma como
apresentaram as explicações ou critérios aplicados mas esta Comissão tinha tido e
mantinha um papel fundamental para o resultado final do processo de integração de
precário.

Fernanda Lacerda voltou a usar da palavra para apresentar a segunda questão das eleitas
do Partido Comunista Português: Qual a razão para que o total das vagas abertas nos
concursos, 57, não correspondesse ao número de trabalhadores em situação precária
comunicado à DGAL, 62, em outubro de 2017? Acrescentando que o que faria o PCP feliz
neste processo seria uma decisão de integrar, pelo menos, mais 20 pessoas. —

Jorge Lavaredas pediu a palavra pata responder, começando por clarificar que também o
Executivo gostaria de ter tido as condições para integrar mais 20 pessoas mesmo
considerando que estas não seriam, verdadeiramente, necessidades permanentes porque
isso permitiria à junta de freguesia ter ainda mais projetos de Apoio Social, mais
trabalhadores para as áreas do Espaço Público, pata as fiscalizações de Licenciamento,
etc. Mas, no entanto, a avaliação dos recursos e da sustentabilidade geral da autarquia
não o havia permitido. Mais, clarificou, para que não restassem dúvidas quanto a este
aspeto, a reflexão não tinha ficado assente em premissas economicistas, porque o custo
futuro com recursos humanos aumentará substancialmente.
André Gomes recorreu novamente ao uso da palavra para recordar que já havia sido
explicada a existência de alguns lapsos, fruto da inexperiência das equipas e da urgência
que havia sido dada a estes procedimentos. Assim, informou, as 62 vagas reportadas à
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DGAL tinham decorrido de um lapso uma vez que uma análise posterior tinha evidenciado
que seriam apenas 57.
Maria Eugénia Gama, pediu da palavra, para esclarecer os elementos do Executivo que a
sua intervenção não decorria em representação do PPD/PSD uma vez que o partido havia
apresentado um voto de não participação na continuidade destes trabalhos, tal como se
encontrava inscrita em ata anterior, mas sim em seu próprio nome e para refutar a ideia de
que o Executivo poderia estar a equacionar abrir mais vagas porque legalmente não era
permitido abrir um número superior de vagas as já reportadas à DGAL.
Jorge Lavaredas pediu a palavra para afirmar que estava certo de que se assim fosse, o
PPD/PSD certamente apresentaria um novo requerimento a dizer que apresentariam
queixa da junta no Ministério Publico.
José Eduardo Matos usou igualmente da palavra para pedir aos membros do Executivo
mais informações sobre os trabalhadores que haviam apresentado queixas aos sindicatos.
Jorge Lavaredas clarificou, das informações que o Executivo tinha havia conhecimento de
queixas apresentadas por funcionários dispensados da autarquia em fase anterior a este
processo e de um outro já no decorrer do processo não sendo, contudo, nenhum destes
elementos candidato nos procedimentos concursais abertos à data.
Fernanda Lacerda usou da palavra para esclarecer que os candidatos excluídos podiam
voltar a concorrer aquando da abertura de novos concursos.
André Gomes pediu novamente para intervir na sequência da intervenção que o precedeu
para explicar que os excluídos poderiam, obviamente, apresentar candidatura a novo
concurso, desde que cumprissem com os requisitos legais aplicáveis. Mais, elucidou, as 6
vagas já mencionadas previam uma vaga para o Gabinete de Apoio aos Órgâos, uma
vaga para a área do Espaço Público e quatro para a área da Higiene Urbana. Mais
clarificou todas as vagas seriam para a categoria de assistentes operacionais.
Fernanda Lacerda voltou a intervir para inquirir os membros do Executivo se estariam
disponíveis pata abrir mais do que 6 vagas nos novos procedimentos concursais.
Jorge Lavaredas respondeu que não poderiam, naquele momento, dizer se tinham essa
disponibilidade, mas que também não iriam dizer que não haveria disponibilidade para
equacionar essa possibilidade. Contudo, e ainda para responder à questão das queixas,
Jorge Lavaredas recordou que duas pessoas tinham sido dispensadas ainda pelo anterior
tesoureiro, António Bacalhau e em momento anterior ao deste processo de integração.
Uma outra pessoa tinha sido dispensada por iniciativa do Executivo face à avaliação
negativa do seu trabalho e não tendo o mesmo os critérios de elegibilidade para os
concursos a decorrer. Beatriz Dias voltou a pedir da palavra para perguntar igualmente as
razões que levaram o Executivo a fazer coincidir mobilidades no mesmo período em que
decorria o atual processo. André Gomes elucidou que uma das chefes de divisão já era
funcionária na junta de freguesia e que a outra tinha vindo em regime de substituição da
Câmara Municipal de Almada porque não tinha existido ninguém dentro da junta que
cumprisse os requisitos necessários para ocupar aquele lugar de dirigente.
Beatriz Dias pediu ainda que esclarecessem se essas mobilidades tinham ocorrido ao
abrigo deste processo de integração de precários.
André Gomes voltou a frisar que não. Uma chefe de divisão tinha sido nomeada em
regime de substituição e outra nomeada ao abrigo da Lei dos Dirigentes na Função
Pública. Jorge Lavaredas acrescentou que quanto ao critério da escolha foi unicamente o
da competência. Aplicando-se este e a confiança política como critérios na seleção da
coordenadora Margarida Santos e dos assessores dos elementos do Executivo, a saber,
João Valente Pires para o Desporto e assessoria política, Gonçalo Lobo para a área social
e Miguel Fernandes para a Comunicação.
Fernanda Lacerda pediu a palavra para perguntar se se justificava a existência de
assessores políticos.
Jorge Lavaredas esclareceu que, nos dias de hoje, era comum as Juntas de freguesia
terem assessores que apoiavam os Executivos na preparação da informação pertinente
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para uma tomada de decisão bem fundamentada e relevante para a comunidade.
Maria Eugénia Gama perguntou se, perante essa afirmação, não faria mais sentido
existirem mais vogais a tempo inteiro prescindindo-se dos assessores? ---—

Jorge Lavaredas voltou a esclarecer que essas assessorias eram de confiança política e
técnica e que era uma premissa do Executivo decidir pela sua existência e manutenção.
Maria Eugénia Gama voltou a pedir da palavra para afirmar que talvez devessem ser os
membros da Assembleia de Freguesia a apelar que essas funções fossem exercidas
apenas pelos eleitos e não pelos assessores.
Fernanda Lacerda pediu a palavra para voltar a centrar a discussão no tema do processo
de integração de precários questionando sobre os critérios utilizados para a entrevista de
desempate aos candidatos.
André Gomes elucidou que competiu a cada júri a definição desses critérios e o respetivo
guião de perguntas a ser aplicado constando todas estas evidências das atas dos
processos.
Beatriz Dias voltou a recorrer da palavra para afirmar que tinham feito parte dos júris dos
concursos candidatos de outros procedimentos igualmente a decorrer.
Jorge Lavaredas refutou por completo tal afirmação, reforçando que nenhum candidato fez
parte do júri dos concursos tendo-se cumprido, escrupulosamente, os requisitos legais.
Dado o avanço da hora, José Eduardo Matos deu por terminado o período de perguntas e
esclarecimentos ao Executivo passando, de imediato, ao ponto dois da ordem de
trabalhos: 2- Recomendações ao Executivo, tendo por base o trabalho já realizado pela
Comissão nas matérias da sua competência. — —----— —

Fernanda Lacerda deu início a este ponto apresentando as sugestões que as eleitas do
Partido Comunista Português consideravam ser relevantes para a boa conclusão deste
processo, tais como, a abertura de novos procedimentos concursais que levassem à
abertura de vagas, nomeadamente para acolher aquelas pessoas que estão a reclamar e
para as quais o PCP gostaria que o Executivo encontrasse alternativas de integração.
Seguiu-se a intervenção de Maria Eugénia Gama que, em nome próprio, subscreveu na
totalidade a posição apresentada por Fernanda Lacerda.
Tomou, em seguida, da palavra Beatriz Dias, eleita do Bloco de Esquerda, para reiterar as
recomendações apresentadas pelas eleitas do Partido Comunista Português,
acrescentando que considerava importante que o Executivo revisse os pressupostos de
identificação das necessidades de caracter permanente e temporária, deixando a título de
exemplo uma interrogação: as pessoas dispensadas da comunicação não poderiam
desempenhar outro tipo de funções na junta de freguesia? Mais, ajuntou, seria importante
que o Executivo voltasse a refletir o organograma apresentado e contemplasse a partir
dessa reestruturação a possibilidade de integrar mais trabalhadores.
José Eduardo Matos, na qualidade de Presidente da comissão e eleito do Partido
Socialista afirmou que um critério para todos dormirem de consciência tranquila era o de
que fosse feita uma reflexão e análise profunda no sentido de apurar se algum trabalhador,
de acordo com a interpretação da lei feita pelo Executivo, terá ficado de fora deste
procedimento, estando em igualdade de circunstâncias com outros colegas. -----

Jorge Lavaredas agradeceu as recomendações e informou que na próxima sexta-feira
decorreria uma reunião extraordinária do Executivo, exatamente com o propósito de, entre
outros assuntos relevantes, se refletir sobre o processo de integração de trabalhadores.
Assim, acrescentou, não iriam, naquele momento, assumir qualquer posicionamento
quanto às recomendações. Contudo, reforçou ainda, era importante que se reconhecesse
que, não obstante puderem existir situações de melhoria ou de correção, neste momento a
junta de freguesia tinha garantido a entrada para os quadros da autarquia para 57
trabalhadores, o que era um considerável sucesso quer para o processo, quer sobretudo
para a vida destas pessoas. ---— —

José Eduardo Matos concordou e terminou agradecendo uma vez mais a presença dos
membros do Executivo, e nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, da
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qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada nos termos da
lei.

Ata n°0612018 de 31 de julho de 201$

Aos trinta e um dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, às dezoito horas e trinta
minutos, na Sede da Junta de Freguesia de Arroios, sita no Largo do Intendente Pina
Manique, reuniram-se os membros da Comissão de Acompanhamento da Integração de
Precários, com a seguinte ordem de trabalhos: ——-----——-

Ponto único- Audição dos representantes sindicais acerca do processo de integração de
precários na Junta de Freguesia de Arroios.
Estiveram presentes: José Eduardo Vera de Matos (PS), Presidente eleito da Comissão,
Anabela Martins Ferreira da Silva Valente Pires (Presidente da Assembleia de Freguesia
de Arroios), Maria Fernanda Pereira Gonçalves de Lacerda (PCP) e Maria Eugénia
Saraiva Torres Ferreira da Gama e Silva (PPDIPSD). Estiveram igualmente presentes na
reunião, em representação do Bloco de Esquerda, Margarida Barata, fruto do pedido de
suspensão de mandato da eleita Beatriz Gebalina Pereira Gomes Dias e, em
representação do eleito Frederico Sapage Lemos Mira Pereira do CDS/PP, e também
eleito, Vítor Teles.

— —--—-—---—----— —----—

O Presidente da Comissão, José Eduardo Matos, abriu os trabalhos agradecendo a
presença de todos os elementos da Comissão bem como a presença de Carlos
Fernandes, representante do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração
Local e Regional pela disponibilidade demonstrada para estar presente nestes trabalhos.
José Eduardo Matos referiu, ainda, o cumprimento do cronograma previsto na legislação
para a condução destes trabalhos, o que no seu entender representava um ponto de
sucesso na avaliação global deste processo. Em seguida, passou ao ponto único da
ordem de trabalhos, colocando, de imediato uma questão ao representante sindical do
STAL: Quantos trabalhadores haviam apresentado reclamações e em que fase do
procedimento tinha isso acontecido? ----- — —

Também Anabela Valente colocou uma questão ao representante do SIAL, solicitando
que fossem dadas indicações, preferencialmente em termos percentuais, de quantos
haviam sido os trabalhadores já integrados ao abrigo desta lei.
Carlos Fernandes agradeceu o convite para estar presente, informando que há cerca de
dois anos e meio, a Junta de Freguesia de Arroios tinha dado indicações ao STAL de que
estaria preparada para integrar entre 90 a 100 dos funcionários em situação de
precariedade. Um número que apesar de parecer bastante elevado representava a média
de trabalhadores existentes nas juntas da área de Lisboa. A título de exemplo, referiu o
caso da Junta de Freguesia de Benfica onde foram identificados cerca de 240
trabalhadores passíveis de ser integrados nos quadros da autarquia ao abrigo da
legislação do PREVPAP. A existência destes números, clarificou ainda, decorrem, em
grande parte, por causa das transferências de competência da edilidade lisboetas para as
juntas de freguesia, sendo as áreas com maior incidência as da Higiene Urbana, Piscinas
e Educação. Ajuntou ainda que, o processo de integração que estava a decorrer previa um
maior número de integração no setor da Higiene Urbana e menos no da Educação. Carlos
Fernandes referiu igualmente, que a lei 112/2017 era na opinião do STAL uma legislação
pior do que a que existia anteriormente porque apesar de ser clara ao estabelecer a
precariedade e os direitos dos trabalhadores, pecava porque não ser suficientemente
exaustiva na descrição da forma como deveriam ser conduzidos os processos de
integração. Por outro lado, a lei deixava ao critério dos Executivos a definição das
necessidades permanentes, deixando por isso, o ónus total sob a responsabilidade do
poder político, ficando reservado para os trabalhadores a possibilidade de “provar” que o
seu posto é efetivamente uma necessidade permanente. -No caso concreto de Arroios, a
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situação que se verifica é ao nível de reclamações de pessoas que indicam não terem sido
abertos procedimentos concursais para as funções por si desempenhadas. Quanto ao
número eram cerca de 6 ou 7 pessoas, acrescentando não ter a Junta dado resposta, em
Outubro de 2017, ao pedido de informação sobre o número de trabalhadores e vínculo
laboral. No que respeita à questão colocada em termos do país, Carlos Fernandes
informou que o sindicato não dispunha de dados que lhe permitisse dar uma resposta
muito fundamentada. A este nível poderia apenas mencionar que a situação dos
trabalhadores integrados em contratos de inserção era a que se encontrava a criar mais
dificuldades dada a especificidade destes projetos, sendo o nicho onde este processo
apresentava resultados fracamente débejs.
Fernanda Lacerda pediu a palavra dando início à sua intervenção elogiando o trabalho
muito positivo que tinha sido desenvolvido por esta Comissão, mas lamentando que alguns
dos processos identificados tenham ficado por regularizar, nomeadamente, no que
respeitava a situações de pessoas que trabalhavam na junta numa função para a qual não
existia mais ninguém. Fernanda Lacerda continuou referindo o caso concreto de uma
funcionária e da sensação de que não houve vontade do Executivo para regularizar esta
situação. Findo este período de considerações gerais, Fernanda Lacerda colocou a
seguinte questão ao representante do STAL: Qual é o procedimento ou diligências legais
que o SIAL vai encetar junto das pessoas que apresentaram reclamações ou daquelas
que não foram integradas? Todas estão em condições de seguir para tribunal? A título de
complemento, Fernanda Lacerda, referiu o exemplo do fim do projeto da TV Arroios que
implicou a dispensa de 12 pessoas para as quais a junta não promoveu diligências no
sentido de as integrar em outras áreas. ---— — — —

O representante do STAL referiu que tinha conhecimento que, já em momento anterior ao
da entrada em vigor desta legislação, a junta tinha promovido diligências com vista a
regularizar a situação de 4 funcionários, através da abertura de um procedimento
concursal comum. Mais, elucidou, era entendimento do SIAL de que, ao abrigo da
legislação em vigor, também as empresas de ousourcing eram passíveis de serem
integradas desde que comprovada a sua necessidade permanente. Quanto à questão em
concreto Carlos Fernandes esclareceu que o sindicato diligenciaria todo o apoio jurídico às
pessoas que lhe fizessem chegar a sua queixa, mas que decorria dos próprios o desejo de
dar, ou não, continuidade aos processos através de via judicial. Mais, acrescentou, não iria
dar informações muito concretas quanto às possibilidades que estes processos tinham de
“vingar” em tribunal porque isso era da matéria reservado das pessoas e do próprio
sindicato.
Fernanda Lacerda pediu novamente a palavra para colocar uma nova questão: Poderiam,
no entender do sindicato, ocorrer dispensas de trabalhadores no decurso destes
procedimentos?
Carlos Fetnandes esclareceu que na fase em que o processo se encontra era possível
proceder a essas dispensas, uma vez que a lei salvaguarda o período específico de
trabalho na autarquia que torna o trabalhador elegível para os concursos. Aliás, ajuntou,
em Arroios existiam 2 ou 3 casos precisamente nessa situação. Ainda assim, Carlos
Fernandes, fez questão de informar que este tipo de comissão não era frequente de se ver
nas juntas de freguesia, afirmando que o modelo habitual era o que sucedeu na Penha de
França, onde a Presidente tinha recebido os representantes sindicais a rir e a dizer que a
podiam levar sem problemas a tribunal mas o número de necessidades permanentes não
iria ser alterado nem iriam entrar mais pessoas. Aqui em Arroios, continuou, a situação das
pessoas é idêntica pelo que tudo dependeria do desejo destes trabalhadores em
avançarem para o tribunal e em aguentar todo o desgaste que este processo lhes trará
nos próximos anos. Não havendo mais questões por parte dos membros da Comissão e
tendo-se já entrado na hora de receber o representante do STML, José Eduardo Matos
agradeceu a presença de Carlos Fernandes e providenciou as diligências de substituição
deste por Vítor Reis, representante do Sindicato dos Trabalhadores do Município de
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Lisboa. O Presidente da Comissão, José Eduardo Matos, reabriu os trabalhos
agradecendo a presença do representante sindical, referindo ainda a génese de
constituição da comissão e o cumprimento do cronograma previsto na legislação pata a
condução destes trabalhos, o que no seu entender representava um ponto muito positivo
na avaliação global deste processo. Em seguida, passou ao ponto único da ordem de
trabalhos, colocando, de imediato uma questão ao representante sindical do STML:
Quantos trabalhadores haviam apresentado reclamações e em que fase do procedimento
tinha isso acontecido? Vítor Reis deu início à sua intervenção confessando-se bastante
surpreso pela existência desta comissão, uma vez que o sindicato vinha vindo a estranhar
o comportamento da Presidente de Junta no atual mandato uma vez que lhe haviam sido
endereçados vários pedidos de reunião sem que houvesse qualquer tipo de resposta. Pelo
que não lhe seria possível dar indicação de números globais uma vez que a autarquia
nunca tinha dado resposta a qualquer das solicitações. Mais, referiu o representante do
STML, a junta de Arroios dispunha de uma característica muito particular que assentava
no fato de nenhum dos prestadores de serviço terem contratos redigidos, ou seja, todos
estes serviços decorriam de acordos verbais. Vítor Reis referiu ainda que algumas das
pessoas que se dirigiram ao sindicato a pedir apoio tinham indicado que haviam sido
dispensados já depois da entrada em vigor da lei 112/2017, o que representava,
claramente, uma infração grave aos pressupostos legais. Já outras referiam o fato de não
terem sido abertos procedimentos concursais para as funções que desempenhavam, e por
fim, pessoas que afirmavam ter sido excluídas por terem chumbado na fase da entrevista.
Assim, seriam genericamente estes os casos que o STML estaria a acompanhar e aqueles
que seriam avaliados no sentido de verificar o seu fundamento pata uma ação em tribunal.
Vítor Reis afirmou ainda que os casos não seriam muitos, existindo ainda uma situação de
um funcionário que não tinha sido integrado porque não dispunha das habilitações
necessárias. Voltando ainda à questão da ausência de respostas por parte do Executivo,
Vítor Reis informou sobre os vários requerimentos enviados à Presidente de Junta, a
saber: 11 de janeiro, solicitando agendamento de reunião; 14 de fevereiro, informação de
requerimento tipo; 14 de março — pedido de agendamento de reunião sobre o processo de
integração de precários e, novamente, a 31 de julho — reforçando o pedido de
agendamento de reunião. -Vítor Reis concluiu ainda, afirmando desconhecer se a junta
teria enviado à DGAL a lista inicial de vagas a preencher.
Anabela Valente pediu a palavra para colocar uma questão ao representante do STML,
solicitando que fossem dadas indicações, preferencialmente em termos percentuais, de
quantos haviam sido os trabalhadores já integrados ao abrigo desta lei.
Vítor Reis informou que não dispunha de elementos que lhe permitissem dar resposta.
Poderia especular, mas sem dados reais. ---- — — —

Maria Eugénia Gama pediu a palavra para afirmar que este Executivo não quer nada com
os sindicatos e de que os trabalhadores tinham medo de se aconselhar junto destas
estruturas.
Vítor Reis confirmou a afirmação anterior reforçando que, efetivamente, o atual Executivo
não queria falar com o STML e que os trabalhadores sofriam pressões que os impedia de
pedir aconselhamento junto das estruturas sindicais.
Fernanda Lacerda pediu a palavra dando início à sua intervenção elogiando o trabalho
muito positivo que tinha sido desenvolvido por esta Comissão, mas lamentando a
dificuldade sentida em conseguir ter acesso a todos os dados. A representante do PCP
mostrou ainda o seu descontentamento por recair sob o critério dos Executivos a definição
do que era uma necessidade permanente. Mais, informou Fernanda Lacerda, a junta tinha
enviado à DGAL informação de que seriam abertas 62 vagas, sendo que os primeiros
procedimentos concursais tinham apenas vaga para 57 trabalhadores. Contudo, ajuntou, a
abertura de uma nova fase de procedimentos possibilitava agora a integração de mais 10
pessoas. Fernanda Lacerda referiu ainda o exemplo do fim do projeto da TV Arroios que
implicou a dispensa de 12 pessoas para as quais a junta não promoveu diligências no
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sentido de as integrar em outras áreas, bem como o caso concreto de uma funcionária
excluida após entrevista e da sensação de que não houve vontade do Executivo para
regularizar esta situação. Vítor Reis interveio no sentido de esclarecer que os casos que
estavam a ser acompanhados pelo STML eram o de dois motoristas e de uma empregada
de limpeza. No que se referia à situação de exclusão após entrevista, o representante
sindical referiu que essas situações só eram aplicáveis quando existia mais do que um
candidato para a mesma função. Também como complemento a esta resposta, Vítor Reis,
voltou a referir a ausência de resposta do Executivo aos diversos pedidos de agendamento
de reuniões, afirmando até que no anterior mandato esta junta tinha um acordo com o
STML que até agora não tinha sido possível reafirmar.
Fernanda Lacerda pediu novamente a palavra para solicitar uma clarificação ao sindicato:
Então poderemos afirmar que o anterior Executivo era mais dialogante do que o atual?
Maria Eugénia Gama aproveitou para referir que provavelmente isso acontecia por causa
do estado de saúde da Presidente.
Vítor Reis, afirmou desconhecer as razões para o evidente afastamento reforçando apenas
que não sido dada resposta aos vários pedidos de reunião.
José Eduardo Matos fez uso da palavra para afirmar que as primeiras conclusões desta
comissão coincidiam com o entendimento dos sindicatos, acrescentando ainda que a
questão da aplicabilidade da fase de entrevistas só faria sentido se realmente tivesse sido
utilizada quando existia mais do que um candidato para a mesma função.
Anabela Valente interveio clarificando que a jurista que acompanhou este processo
poderia, certamente, disponibilizar mais elementos sobre as razões que levaram os júris a
recorrer à fase de entrevista. ---— —----— — — —----—

Fernanda Lacerda pediu, novamente, a palavra para deixar registo de que lamentava
muitíssimo ouvir os representantes sindicais dizer que este executivo não tinha tido em
consideração os seus pedidos. Fernanda Lacerda acrescentou que esta recusa em reunir
com as estruturas representativas dos trabalhadores era um comportamento muito mau. A
representante do Partido Comunista Português enalteceu ainda, e uma vez mais, o
trabalho da comissão, nomeadamente pelo facto desta se constituir por um representante
de cada uma das forças partidárias com assento na Assembleia de Freguesia, lamentando
as atitudes do atual Executivo no decorrer de todo o processo.
Vítor Reis interveio para clarificar que um dos motivos que exponenciaram o número de
precários nas juntas de freguesia foi o da transferência de competências, existindo
inclusive situações reportadas, de juntas onde continuavam a ser contratados
trabalhadores precários mesmo no decorrer deste processo de regularização. Mais
acrescentou desconhecer se essa situação também acontecia na Junta de Freguesia de
Arroios.
Fernanda Lacerda chamou a atenção do representante do STML para o fato de agora ter
já o contacto do Presidente da comissão pelo que poderia recorrer a este para futuras
questões. —----— — —

Anabela Valente pediu igualmente a palavra para informar que, na qualidade de
Presidente da Assembleia de Freguesia, iria colocar ao Executivo as preocupações
evidenciadas pela STML face à ausência de resposta aos pedidos de reunião.
Não havendo mais questões por parte dos membros da Comissão, José Eduardo Matos
agradeceu a presença de todos, e nada mais havendo a tratar, deu por encerrada a
sessão, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada nos
termos da lei. — — — — — ——
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Aditamento ao Relatório da Comissão Eventual de Acompanhamento da Integração de
Precários na Junta de Freguesia de Arroios

Para além do consignado no Relatório da Comissão datado de novembro de 2018, e sem
prejuízo das conclusões feitas neste, é oportuno notar que foi posteriormente aberto um
procedimento concursal por forma a integrar trabalhadores cuja situação contratual ainda não
estava regularizada ao abrigo da lei 112/2017.

Deste procedimento concursal, de dezembro de 2018, constaram duas vagas para assistentes
técnicos e uma para assistente operacional, as quais foram preenchidas. Mais se regista, que
este procedimento concursal já foi concluido e os trabalhadores integrados nos postos a que
concorreram.

Lisboa, junho de 2019
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