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PROPOSTA 
 

Proposta de Análise da Integração da trabalhadora com Vínculo Precário, 
Josiane Maria Bolsanelo Ohnesorge, no mapa de pessoal da Junta de 

Freguesia da União das Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, 
e de outros demais trabalhadores que se encontrem na mesma situação 

 
 

Considerando:  
 
1. O Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na 
Administração Central e Local, bem como o regime nele estabelecido, para a 
regularização extraordinária dos vínculos precários de pessoas que exerçam ou tenham 
exercido funções, que correspondam a necessidades permanente da Administração 
Pública, de autarquias locais e de entidades do setor empresarial do Estado ou do setor 
empresarial local, sem vínculo jurídico adequado; 
 
2. Que as autarquias locais (freguesias e municípios) se encontram abrangidas por este 
Programa e que compete a estas a identificação e o reconhecimento de todas as 
situações abrangidas de trabalhadores que exerçam funções que satisfazem 
necessidades permanente, sem vínculo jurídico adequado;  
 
3. Que as autarquias locais têm autonomia para reconhecer, regularizar e criar os 
lugares necessários nos seus mapas de pessoal, sendo somente necessário aumentar 
o número de postos de trabalho se o número de postos de trabalho correspondentes a 
atividades de natureza permanente não ocupados for em número insuficiente e na exata 
medida, contemplando-os na alteração orçamental;  
 
A Bancada do Partido Socialista, propõe: 
 
1. Que a Junta de Freguesia da UF Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, analise a 
integração da trabalhadora Josiane Maria Bolsanelo Ohnesorge, prestadora de serviços 
nesta Junta de Freguesia há 15 anos, exercendo funções que respondem a uma 
necessidade permanente dos serviços, sujeita a poder hierárquico, de disciplina e 
direção, e a horário de trabalho, passando a trabalhadora a um vínculo jurídico 
adequado; 
 
2. Que a Junta de Freguesia da UF Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, execute o 
levantamento, identificação e regularização de outros demais trabalhadores que se 
encontrem na mesma situação de vínculo precário; 
 
3. Que a Junta de Freguesia da UF Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, crie o posto 
de trabalho correspondente à atividade exercida pela trabalhadora Josiane Maria 
Bolsanelo Ohnesorge, caso este ainda não esteja contemplado na alteração do mapa 
de pessoal, bem como outros que se venham a comprovar necessários à regularização 
de vínculos precários nesta autarquia.   

 
Esta Proposta foi aprovada por unanimidade, com treze votos a favor na Assembleia de 
Freguesia da União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras em 26 de 
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setembro de 2018, devendo ser dada a conhecer a todos os trabalhadores da Junta de 
Freguesia da UF Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras e remetida: 
 
1 – À Presidência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e diversos grupos 
políticos com representatividade nos Órgãos Municipais (Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira e Assembleia Municipal de Vila Franca de Xira). 
2 – Movimento Associativo da Freguesia. 
3 – Órgãos de Comunicação Social Regional. 
 
Das diversas comunicações sobre esta matéria, deverá, via Mesa da Assembleia, a 
Junta de Freguesia dar conhecimento aos Membros da Assembleia. 
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