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Aos SEIS de SETEMBRO  de  DOIS MIL E DEZ, nesta Cidade de Sines e Sala de Sessões 
do Edifício dos Paços do Concelho, teve lugar a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA  da 
Câmara Municipal de Sines, estando presentes. --------------------------------------------------------  

VICE PRESIDENTE: - MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS, que presidiu 
aos trabalhos. 

VEREADORES: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

- IDALINO SABIDO JOSÉ 

- MARISA FILIPA SANTOS RODRIGUES SANTOS 

- NUNO JOSÉ GONÇALVES MASCARENHAS 

- FRANCISCO MARIA PEREIRA DO Ó PACHECO 

- ANTÓNIO JOSÉ NOGUEIRA DE ALMEIDA 

- CARMEM ISABEL AMADOR FRANCISCO 

Faltas Justificadas: Presidente da Câmara Municipal – Férias; ---------------------------------  
Ponto único da ordem de trabalhos – Contratação de técnicos no âmbito das AEC´S: ----  
A Vice - Presidente da Câmara declarou aberta a reunião eram 10:10 horas. ---------------------- 

I – Ordem de trabalhos: ----------------------------------------------------------------------------------  

Ponto Único – Revogação da deliberação de Câmara de 02 de Setembro, relativamente à 
contratação de técnicos para AEC´S; ---------------------------------------------------------  

A Vice-Presidente da Câmara declarou aberta a reunião era 10:15 horas. -------------------- 

I – Ordem de Trabalhos. ----------------------------------------------------------------------- 

A Vereadora Marisa Rodrigues começou por referir que na sequência da deliberação de 
Câmara de 02 de Setembro de 2010, relativamente à contratação de técnicos para AEC`S, 
foi alertada pelos serviços competentes para a impossibilidade de realizar todos os 
procedimentos aplicáveis em tempo útil, atendo o inicio do ano lectivo a 13 de Setembro. -  

Referindo que confrontada com a possibilidade dos horários das AEC´S não serem 
preenchidos atempadamente, considera que se deverá proceder à contratação na 
modalidade de prestação de serviços, por se tratar de procedimento mais célere. ------------  

Propondo a contratação dos técnicos das AEC´S em prestação de serviços, tendo a 
necessidade de ter as Actividades de Enriquecimento Curricular em funcionamento a 
partir do 1º dia de aulas. -------------------------------------------------------------------------  
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O Vereador Idalino mencionou que da parte dos Vereadores do Partido Socialista nada 
têm a opor perante a justificação da Vereadora Marisa. ---------------------------------------  

O Vereador Francisco Pacheco, referiu que irá manter o voto da última reunião de 
Câmara, justificando para tal os anteriores argumentos. ---------------------------------------  

Deliberação: Aprovada por maioria com o voto contra do V. Francisco Pacheco, a 
revogação da deliberação de Câmara de 02.09.2010, relativamente à contratação dos 
técnicos através de contratos de trabalho a termo resolutivo. --------------------------------  

II - ENCERRAMENTO:  ----------------------------------------------------------------------  

E, não havendo mais assuntos a tratar, o Exmº. Sr. Presidente declarou encerrada a 
reunião.

 Eram 10:30 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------  

E eu,_____________________________________________________________________, 
Dora da Conceição Gonçalves Bruno Salvador, Secretária, que lavrei a presente acta, a 
subscrevo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Vice-Presidente, 

_________________________________ 


