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Ata n.º 03/2018 da reunião ordinária realizada no dia 06 de fevereiro de 2018 iniciada às 10h30m e concluída 

às 12h00. 

  

SUMÁRIO PÁGINAS 

 

=ABERTURA= ...................................................................................................................................................................................................... 3 

=PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO= ................................................................................................................................... 3 

=PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA= ..................................................................................................................................................... 3 

=PERÍODO DA ORDEM DO DIA= ........................................................................................................................................................................ 3 
=APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR= ............................................................................................................................... 3 

=BALANCETE= .......................................................................................................................................................................... 3 
LISTAGEM DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS ............................................................................................................... 4 

REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E ESPAÇO URBANO ENVOLVENTE – 28/17_E - ADJUDICAÇÃO ................................. 4 

MEANDROS DO COURA – APROVAÇÃO DE MINUTA .......................................................................................................................... 7 

DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE ............................................................................................................................................................. 7 
REDUÇÃO DE PAGAMENTO TAXAS DE CONSTRUÇÃO ...................................................................................................................... 7 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSTRUÇÃO .................................................................................................................. 7 

PROGRAMA ESTRATÉGICO DA ORU DE PAREDES DE COURA 2017 ................................................................................................ 8 

AÇÃO SOCIAL ..................................................................................................................................................................................................... 8 
APOIO NA FREQUÊNCIA DE CRECHE - 4º TRIMESTRE DE 2017 ........................................................................................................ 8 

RECURSOS HUMANOS ...................................................................................................................................................................................... 9 
REVISÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA FLEXÍVEL DOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO .......................................................................... 9 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL POR TEMPO INDETERMINADO PARA TREZE POSTOS DE TRABALHO .............. 9 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL A TERMO CERTO PARA DOIS POSTOS DE TRABALHO ..................................... 11 

DESIGNAÇÃO DE JÚRI DE CONCURSO ............................................................................................................................................. 12 

=APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA= ........................................................................................................................................................ 13 

=ENCERRAMENTO= ......................................................................................................................................................................................... 13 

 

 

  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 03/2018 Página 3 06-02-2018 
 

=ABERTURA= 

 -------- No dia vinte e três do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, no edifício dos Paços do Município e sala 

de sessões, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal sob a presidência de Vítor Paulo Gomes 

Pereira, estando presentes os vereadores: Tiago Manuel Pereira da Cunha, Maria José Brito Lopes Moreira, 

Vítor Manuel Rosas da Silva e Sérgio de Sousa Caselhos. --------------------------------------------------------------------  

 -------- A reunião foi secretariada por Ana Clara Ribeiro de Carvalho, técnica superior da Divisão Administrativa e 

Financeira do Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Sendo a hora designada para o início dos trabalhos e verificando-se haver quorum para funcionamento do 

executivo, o presidente declarou aberta a sessão. ------------------------------------------------------------------------------------  

=PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO= 

Não houve intervenções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

=PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA= 

Na sequência da deliberação tomada em reunião de 23-01-2018 sobre o pedido de suspensão de pagamento de 

terrado da feira municipal, requerido por Leandro Manso dos Santos, residente em Mujães, Viana do Castelo, o 

Executivo tomou conhecimento da apresentação do relatório médico. ----------------------------------------------------------  

=PERÍODO DA ORDEM DO DIA= 

=APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR= 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata n.º 02/2018, da reunião ordinária de 23-01-2018, oportunamente 

distribuída e dispensada de leitura. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata número 02/2018, da reunião ordinária de 23-01-2018. --------  

O vereador Vítor Silva não votou por não ter estado presente na reunião a que ela respeita. --------------------  

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 19-01-2018, que 

acusava os seguintes saldos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fundos de Maneio 
  

Presidência: 650,00€ seiscentos e cinquenta euros  

Vice-presidência: 200,00€ duzentos euros 

Vereadora: 200,00€ duzentos euros 

DAF 

Divisão Administrativa e Financeira 

200,00€ duzentos euros 

DECAS 

Divisão de Educação, Cultura e Ação Social: 

400,00€ quatrocentos euros  

DOSM 

Divisão de Obras e Serviços Municipais: 

400,00€ quatrocentos euros  

DUA 

Divisão de Urbanismo e Ambiente: 

150,00€ cento e cinquenta euros 

Em cofre na Tesouraria: 11 977,54€ onze mil novecentos e setenta e sete euros e cinquenta e 

quatro cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 104 577,02€ cento e quatro mil quinhentos e setenta e sete euros e dois 

cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129320 (CGD) 19 951,92€ dezanove mil novecentos e cinquenta e um euros e noventa 

e dois cêntimos 

Conta n.º 0035/00001129730 (CGD) 541 943,75€ quinhentos e quarenta e um mil novecentos e quarenta e 

três euros e setenta e cinco cêntimos 

Conta n.º 0018/00032084298020 (BST)  4 692,92€ quatro mil seiscentos e noventa e dois euros e noventa e dois 

cêntimos 
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Conta n.º 0018/10533024020 - (BST) 900,18€ novecentos euros e dezoito cêntimos 

Conta n.º 0018/14401376020 - (BST) 1 643,81€ mil seiscentos e quarenta e três euros e oitenta e um 

cêntimos  

Conta n.º 0018/14497465020 - (BST) 16 164,87€ dezasseis mil cento e sessenta e quatro euros e oitenta e sete 

cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 40 634,02€ quarenta mil seiscentos e trinta e quatro euros e dois 

cêntimos  

Conta n.º 0018/15 094725020 - (BST) 4 681,88€ quatro mil seiscentos e oitenta e um euros e oitenta e oito 

cêntimos  

Conta n.º 0018/15 889736020 - (BST) 28 764,16€ vinte e oito mil setecentos e sessenta e quatro euros e 

dezasseis cêntimos  

Conta n.º 0018/17568171020 - (BST) 3 269,69€ três mil duzentos e sessenta e nove euros e sessenta e nove 

cêntimos 

Conta n.º 0018/17996034020 - (BST) 35 353,33€ trinta e cinco mil trezentos e cinquenta e três euros e trinta 

e três cêntimos 

Conta n.º 0018/24966582020 - (BST) 38,65€ trinta e oito euros e sessenta e cinco cêntimos 

Conta n.º 0018/32379778020 - (BST) 4,22€ quatro euros e vinte e dois cêntimos 

Conta n.º 0079/00490503810 - (BIC) 16 321,85€ dezasseis mil trezentos e vinte e um euros e oitenta e cinco 

cêntimos 

Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) 50 000,00€ cinquenta mil euros 

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 5 075,14€ cinco mil e setenta e cinco euros e catorze cêntimos 

Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 6 293,18€ seis mil duzentos e noventa e três euros e dezoito cêntimos 

Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 4 049,46€ quatro mil e quarenta e nove euros e quarenta e seis 

cêntimos  

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 33 389,24€ trinta e três mil trezentos e oitenta e nove euros e vinte e 

quatro cêntimos 

Conta n.º 0010/3654235001001 (BPI) 5 807,15€ cinco mil oitocentos e sete euros e quinze cêntimos 

Conta n.º 0019/20000383 (BBVA) 48 061,09€ quarenta e oito mil e sessenta e um euros e nove cêntimos 

 

= SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA E FINANCIAMENTOS = 

LISTAGEM DE CONTRATOS DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

PONTO 02: Tomar conhecimento da listagem da celebração ou renovação de contratos de aquisição de 

serviços, ao abrigo do n.º 4 do artigo 52.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, adjudicados até 31 de 

janeiro de 2018, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento da listagem da celebração ou renovação de contratos de 

aquisição de serviços, ao abrigo do n.º 4 do artigo 52.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, adjudicados 

até 31 de janeiro de 2018, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante. ------------------------------  

REABILITAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL E ESPAÇO URBANO ENVOLVENTE – 28/17_E - ADJUDICAÇÃO 

PONTO 03 - Apreciação, discussão e votação da proposta de adjudicação do procedimento efetuado por 

concurso público para a “Reabilitação do Mercado Municipal e Espaço Urbano Envolvente – 28/17_E”  

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de 2018, o Júri do Procedimento, nomeado em 12/12/2017 por 

deliberação do Executivo da Câmara Municipal de Paredes de Coura, composto por Ana Margarida de Barros 

Rebelo, Maria Eduarda Lopes Fontelo Gomes Martins e Sofia Lages de Carvalho, procedeu à abertura das 

propostas apresentadas ao Concurso Público para a execução da empreitada “Reabilitação do Mercado Municipal 

e Espaço Urbano envolvente”, com o preço base de € 647.517,09 (seiscentos e quarenta e sete mil quinhentos e 

dezassete euros e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com vista à análise das mesmas. ------  

Informa-se o seguinte: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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1. A empresa LIMABUILD – Engenharia & Construção, Lda. procedeu ao preenchimento dos valores unitários 

no questionário/orçamento gerado pela plataforma eletrónica, do qual resultou o preço final de € 715.240,00 

(setecentos e quinze mil duzentos e quarenta euros) e não submeteu quaisquer documentos. --------------------------  

Pelo exposto, concluiu o Júri do Procedimento que se tratou apenas da inserção de dados na plataforma eletrónica 

e que, portanto, tal não se trata de proposta para a execução da empreitada, mas somente de manifestação de 

interesse no procedimento pela mera inscrição via plataforma eletrónica. ------------------------------------------------------  

2. A empresa Luís Maurício Giestas Gonçalves – Instalações Elétricas Sociedade Unipessoal, Lda. 

apresentou declaração da qual se transcreve o seguinte: “(…) o valor global da proposta, (…) excede o valor base 

previsto na empreitada, pelo que nos escusamos a apresentar proposta (…)”; -----------------------------------------------  

3. A empresa Cândido José Rodrigues, SA apresentou declaração da qual se transcreve o seguinte: “(…) declara 

que não apresentará proposta uma vez que esta se encontra acima da base.”; ----------------------------------------------  

4. A empresa Agostinho Malheiro Coelho - Construções, Lda. apresentou declaração da qual se transcreve o 

seguinte: “(…) declara para os devidos efeitos que não apresenta proposta (…) devido a termos alcançado um 

preço superior ao preço base (…)”;--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. A empresa OMATAPALO – Engenharia e Construção, Lda. apresentou declaração da qual se transcreve o 

seguinte: “(…) verificamos que o valor da nossa proposta perfaz a quantia de 812.948,76€ (…), sendo este valor 

superior ao valor base estipulado pela entidade adjudicante (…)”. 

6. A Empresa Queiras & Xedas Construções, Lda. apresentou proposta no valor de € 632.404,00 (seiscentos e 

trinta e dois mil quatrocentos e quatro euros). A proposta foi apresentada dentro do prazo estipulado para o efeito. 

Posteriormente e tendo em consideração os seguintes pontos: ------------------------------------------------------------  

i)------- O cumprimento de todas as regras presentes no CCP para apresentação de propostas; ------------------------  

ii) ------ Os documentos que acompanham a proposta, de acordo com o artigo 13.º do Programa de Procedimento; 

iii) ----- O preço base do concurso, de acordo com o artigo 7.º do Programa de Procedimento; --------------------------  

iv) ----- O critério de adjudicação, estipulado no artigo 8.º do Programa de Procedimento; ---------------------------------  

O Júri do Procedimento iniciou a análise da proposta do concorrente Queiras & Xedas Construções, Lda., de 

acordo com o estipulado na alínea b) do nº 1 do artigo 69º do CCP. -------------------------------------------------------------  

Apreciação da proposta --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi verificada a Lista de Preços Unitários (alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º do Programa de Procedimento) do 

concorrente e verificou-se que, no artigo 2.3.1.1., a quantidade apresentada estava errada (26,50 em vez de 26,65). 

Uma vez que foi apresentado preço unitário para esse item (€ 95,00), foi efetuada a correção do preço do artigo 

para € 2 531,75.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Como consequência da correção efetuada, o preço total apresentado alterou para € 632.418,25 (seiscentos e trinta 

e dois mil quatrocentos e dezoito euros e vinte e cinco cêntimos). ---------------------------------------------------------------  

Posteriormente, procedeu-se à apreciação da proposta segundo o critério de adjudicação previsto no artigo 8.º do 

Programa de Procedimento: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Fator Subfator  Ponderação 

Valor da proposta 
(VP) 

- 60% 

Memória descritiva e justificativa (MDJ) 45% 

Plano de trabalhos (PT)  30% 

Plano de mão-de-obra (PMO) 30% 

Plano de equipamentos (PE)  30% 

Plano de pagamentos (PPG) 10% 

Compilação do Sistema Documental 
para o Ambiente 

30% 
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 Programa de Gestão Ambiental 70%   

Da análise efetuada e de acordo com o critério de adjudicação acima descrito - proposta economicamente mais 

vantajosa - resultou a pontuação final de 35,09: --------------------------------------------------------------------------------------  

Concorrente Queiras & Xedas, Construções, Lda. 

Valor da Proposta (VP) 632.404,00 € 60% 

Pontuação relativa 2,33 
  

Subtotal VP 1,40 

Valia técnica da 
proposta (VTP)  

  40% 

MDJ 4,00 45% 

Pontuação relativa 80,00 
  

36,00  

PGT   35% 

PT 4,00 30% 

PMO 5,00 30% 

PE 5,00 30% 

PPG 5,00 10% 

Pontuação relativa 94,00 
 

32,90  

GA   20% 

SD 3,00 30% 

PGA 2,00 70% 

Pontuação relativa 76,67   

15,33 

Subtotal VTP 33,69 

Total CF 35,09 

Considerando que: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- A proposta do concorrente Queiras & Xedas, Construções, Lda. está conforme o estabelecido nas peças do 

procedimento, pelo que não será necessário nem pedir esclarecimentos, nem pedir a sua melhoria, conforme o 

indicado no nº 2 do art.º 125º do CCP; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- De acordo, com o estabelecido no n.º 2 do art.º 125º do CCP não há lugar às fases de negociação e de audiência 

prévia, nem à elaboração dos Relatórios Preliminar e Final; ------------------------------------------------------------------------  

Propõe-se: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Que a empreitada “Reabilitação do Mercado Municipal e Espaço Urbano Envolvente – 28/17”, seja adjudicada 

à empresa Queiras & Xedas, Construções, Lda. pelo valor de € 632 418,25 (seiscentos e trinta e dois mil 

quatrocentos e dezoito euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor. --------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, mediante a informação técnica, adjudicar a empreitada 

“Reabilitação do Mercado Municipal e Espaço Urbano Envolvente – 28/17”, seja adjudicada à empresa 
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Queiras & Xedas, Construções, Lda. pelo valor de € 632 418,25 (seiscentos e trinta e dois mil quatrocentos 

e dezoito euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa em vigor. ------------------------------------------  

MEANDROS DO COURA – APROVAÇÃO DE MINUTA 

PONTO 04: Ratificação da proposta de minuta do contrato da empreitada “Meandros do Coura – Percurso 

Interpretativo ao longo do Rio – 23/16_E, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, ratificar a minuta do contrato da empreitada “Meandros 

do Coura – Percurso Interpretativo ao longo do Rio – 23/16_E. --------------------------------------------------------------  

DIVISÃO DE URBANISMO E AMBIENTE 

REDUÇÃO DE PAGAMENTO TAXAS DE CONSTRUÇÃO  

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de requerimento de José Carlos Soares da Cunha para 

redução de pagamento taxas de construção a levar a efeito em Paradelhas, Padornelo. ---------------------------  

José Carlos Soares da Cunha, casado, residente em Padroso, Arcos de Valdevez, na qualidade de titular do 

processo de obras n. 25/17, referente à obra que pretende levar a efeito no lugar de Paradelhas, Padornelo, 

concelho de Paredes de Coura, vem requerer nos termos da alínea d) do nº 2 do artigo 9º, do capitulo II do 

Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação, se digne autorizar a redução da taxa devida pela 

emissão do Alvará de Licença de Construção. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Declaram não ter beneficiado desta disposição regulamentar, por se tratar da sua primeira habitação. ---------------  

Junta Certidão de Património.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Chefe da DPU deu a informação com o seguinte teor: “O presente pedido enquadra-se na alínea d) do n.º 2 do 

art.º 9º do Capítulo II do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação. ---------------------------------  

Assim, face à certidão das Finanças relativa ao património, em anexo, que refere que, nem o requerente, nem a 

cônjuge possuem quaisquer prédios urbanos, e dado que o requerente declara tratar-se da sua primeira habitação, 

considero que o pedido poderá ser deferido. -------------------------------------------------------------------------------------------  

‘Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a informação técnica e com o disposto no n.º 2 do artigo 

9º do Capítulo II do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação, autorizar a redução das 

taxas municipais de construção a levar a efeito em Paradelhas, Padornelo, concelho de Paredes de Coura, 

ao titular do processo de obras n.º LEDI 25/2017, José Carlos Soares da Cunha, residente em Arcos de 

Valdevez”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS DE CONSTRUÇÃO  

PONTO 06: Apreciação, discussão e votação de requerimento do Centro Interparoquial e Social de Mozelos, 

Padornelo e Parada para isenção de pagamento de taxas de construção. -----------------------------------------------  

 -------- Centro Interparoquial e Social de Mozelos, Padornelo e Parada, sito na Rua do Ecce Homo, no 21 Padornelo 

4940-412 Paredes de Coura, na qualidade de titular do processo de obras n.º LEDI 32/2017, requer isenção de 

pagamento de taxas de urbanização e edificação, referente ao projeto de arquitetura da obra do edifício sito no 

lugar de Várzea, Parada, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do artigo 8° do capitulo II do Regulamento Municipal 

de Taxas de Edificação e Urbanização. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Chefe da Divisão de Urbanismo e Ambiente (DUA), Arquiteta Eduarda Fontelo Gomes, deu uma informação com 

o seguinte teor: “O presente pedido enquadra-se na alínea b) do n.º 1 do art.º 8º do Capítulo II do Regulamento 

Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação, por se tratar de instituição particular de solidariedade social, 

conforme comprovam os documentos, em anexo. ------------------------------------------------------------------------------------  
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Deste modo, e em conformidade com o nº 1 do mesmo diploma legal, poderão beneficiar de isenção do pagamento 

de taxas, mediante deliberação da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------  

Assim, a pretensão deverá ser levada à consideração da Câmara”. --------------------------------------------------------------  

 --------- “Foi deliberado, por unanimidade, de acordo com a informação técnica e com o disposto no a alínea 

b) do n.º 1 do artigo 8° do Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e Edificação, autorizar a isenção 

do pagamento das taxas municipais de construção a levar a efeito em Várzea, parada, Paredes de Coura, 

à titular do processo nº LEDI 32/2017, Centro Interparoquial e Social de Mozelos, Padornelo e Parada”. -----  

PROGRAMA ESTRATÉGICO DA ORU DE PAREDES DE COURA 2017  

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação do Programa Estratégico da Operação de Reabilitação Urbana 

de Paredes de Coura. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Relativamente à Área de Reabilitação Urbana 1 de Paredes de Coura (ARU 1), delimitada e aprovada pela 

Assembleia Municipal em 11 de dezembro de 2015 e publicada no Diário da República, 2ª série, n.º 251, de 24 de 

dezembro de 2015, foi aprovado, pela Câmara Municipal, em 27 de junho de 2016, o Programa Estratégico da 

Operação de Reabilitação Urbana (ORU), enquadrado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto. ---------------------------  

Submetido à discussão pública em 25 de janeiro de 2017 (Diário da República, 2ª série, n.º 18) e elaborado o 

respetivo Relatório de Ponderação, foi o mesmo aprovado pela Câmara Municipal em 12 de junho de 2017 e pela 

Assembleia Municipal em 30 de junho de 2017. ----------------------------------------------------------------------------------------  

De forma a concluir o procedimento de aprovação da ORU em causa, propõe-se que seja submetido à aprovação 

da Assembleia Municipal o Programa Estratégico da Operação de Reabilitação Urbana de Paredes de Coura, em 

anexo, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 17º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado e 

republicado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto. ------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “Foi deliberado, por unanimidade, submeter o Programa Estratégico da Operação de Reabilitação 

Urbana de Paredes de Coura relativo à Área de Reabilitação Urbana 1 de Paredes de Coura (ARU 1) à 

apreciação, discussão e votação da Assembleia Municipal. que se anexa como documento a esta ata e dela 

ficam a fazer parte integrante -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

AÇÃO SOCIAL 

APOIO NA FREQUÊNCIA DE CRECHE - 4º TRIMESTRE DE 2017 

PONTO 08: Apreciação, discussão e votação de proposta de comparticipação de frequência de Creche 

relativa ao 4º trimestre de 2017, nos termos do artigo 5º Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à 

População Idosa, de acordo com mapa anexo como documento que faz parte integrante desta ata. ----------  

“Comparticipação de Creche – 4 º trimestre 2017. -------------------------------------------------------------------------------------  

Informa-se que relativamente aos processos de comparticipação de creche, nos termos do artigo 5º do 

Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, foi apurado, no período de outubro a dezembro 

de 2017 (4º trimestre), o valor total de € 2 423,59 (dois mil quatrocentos e vinte e três euros e cinquenta e nove 

cêntimos), respeitante a 28 crianças. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os processos encontram-se instruídos em conformidade com o respetivo Regulamento e cada comparticipação foi 

calculada mediante a idade, mensalidade da creche (apresentação de recibos de pagamento) e escalão do abono 

de família da criança. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Anexa-se mapa, que fica a fazer parte integrante desta ata, onde constam os dados e valores correspondentes a 

cada beneficiário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O processo 13 de 2015, ficou pendente por falta a de apresentação dos documentos comprovativos. -----------------  
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“Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento do valor total de € 2 423,59 (dois mil quatrocentos 

e vinte e três euros e cinquenta e nove cêntimos), respeitante a 28 crianças, constantes do mapa anexo, 

nos termos do artigo 5º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa e relativo 

ao 4º trimestre do ano de 2017”. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RECURSOS HUMANOS 

REVISÃO DA ESTRUTURA ORGÂNICA FLEXÍVEL DOS SERVIÇOS DO MUNICIPIO 

PONTO 09: Apreciação, discussão e votação de proposta de revisão da “Estrutura Orgânica Flexível dos 

Serviços do Município de Paredes de Coura”  -------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de revisão da “Estrutura Orgânica Flexível dos 

Serviços do Município de Paredes de Coura”, de acordo com o Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro, 

tendo em conta a redação atual da lei nº 49/2012, de 29 de agosto. --------------------------------------------------------  

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL POR TEMPO INDETERMINADO PARA TREZE POSTOS DE TRABALHO 

PONTO 10: Apreciação, discussão e votação de proposta de abertura de procedimento concursal comum 

de recrutamento para a constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho 

em funções públicas por tempo indeterminado para a ocupação de treze postos de trabalho – dez 

assistentes operacionais e três assistentes técnicos ---------------------------------------------------------------------------  

“Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O mapa de pessoal para o ano de 2018, aprovado pela Assembleia Municipal em 15/12/2017, que contempla os 

postos de trabalho necessários ao desenvolvimento das atividades municipais; ---------------------------------------------  

O orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2018, que prevê os encargos relativos aos postos de trabalho 

previstos no mapa de pessoal, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 31.º da LTFP; --------------------------------  

O disposto no n.º 1 do art.º 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, que estatui que os serviços da administração pública podem promover o recrutamento 

dos trabalhadores necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos e não ocupados nos respetivos 

mapas de pessoal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A evolução global de recursos humanos nesta Câmara Municipal nos últimos anos, donde resulta evidente a 

necessidade de ocupar postos de trabalhos vagos para colmatar as carências existentes; -------------------------------  

A impossibilidade de suprimento das necessidades verificadas nas áreas de atividade em causa através dos 

recursos internos;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que na Câmara Municipal de Paredes de Coura não estão constituídas reservas de recrutamento; -------------------  

Em 23/01/2018, o INA – Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, enquanto ECCRC 

– Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento declarou, para efeitos do disposto no 

artigo 4º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, a inexistência em reserva de 

recrutamento de qualquer candidato com o perfil adequado; -----------------------------------------------------------------------  

A possibilidade de os postos de trabalho em causa não virem a ser ocupados na sua totalidade por trabalhadores 

providos por tempo indeterminado e tendo em conta o estabelecido no numero 4 do art.º 30.º da LTFP, norma que 

prevê que, em caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho por candidatos detentores de vínculo 

de emprego público por tempo indeterminado, o órgão ou serviço pode recrutar, precedendo parecer favorável, 

trabalhadores com vínculo de emprego publico a termo ou sem vinculo de emprego publico, mediante 

procedimento concursal;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os princípios constitucionais da economia, da eficácia e eficiência da gestão da administração pública, que 

aconselham seja emitido parecer favorável ao recrutamento de trabalhadores sem vínculo de emprego público, em 
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caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho por candidatos em situação de requalificação ou 

detentores de vínculo de emprego público constituído por tempo indeterminado, sem prejuízo de o recrutamento 

se iniciar sempre de entre os trabalhadores providos por tempo indeterminado;  --------------------------------------------  

Que, de acordo com solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias Locais, homologada pelo 

Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, a consulta à Direção-Geral da 

Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento 

de trabalhadores em situação de requalificação previsto no artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, e 

regulamentado pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, não é aplicável à Administração Local; ------------------  

Que a CIM Alto Minho declarou em 12/01/2018 a inexistência da Entidade Gestora da Requalificação nas 

Autarquias – EGRA; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Paredes de Coura não se encontra em situação de saneamento financeiro ou de 

rutura (nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual); 

Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo com o estabelecido no artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a abertura de procedimento concursal comum de 

recrutamento, nos termos do n.º 1, 3 e 4 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, para a 

constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo 

indeterminado, para a ocupação de 13 postos de trabalho a seguir discriminados: ------------------------------------------  

10 (dez) postos de trabalho da categoria de assistente operacional da carreira geral de assistente operacional: 

Unidade Orgânica Área profissional  n.º de 

postos 

 

Divisão de Obras e 

Serviços Municipais (DOM) 

Cantoneiro de 

arruamentos/jardins 

2 

Divisão de Obras e 

Serviços Municipais (DOM) 

Higiene e limpeza 2 

Divisão de Obras e 

Serviços Municipais (DOM) 

Carpinteiro 1 

Divisão de Obras e 

Serviços Municipais (DOM) 

Eletricista 1 

Divisão de Obras e 

Serviços Municipais (DOM) 

Serralheiro 1 

Divisão de Obras e 

Serviços Municipais (DOM) 

Recolha de resíduos 

urbanos 

2 

Divisão de Obras e 

Serviços Municipais (DOM) 

trolha 1 

3 (três) postos de trabalho da categoria de assistente técnico da carreira geral de assistente técnico: 

Unidade Orgânica Área de 

atividade 

n.º de postos 

 

Serviço Administrativo e 

Financeiro (SAF) 

administrativo 1 
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Divisão de Educação, 

Cultura e Ação Social 

(DECAS) 

Técnico de som 1 

Divisão de Educação, 

Cultura e Ação Social 

(DECAS) 

Administrativo 1 

 -------- “Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de abertura de procedimento concursal 

comum de recrutamento para a constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para a ocupação de treze postos de trabalho – dez 

assistentes operacionais e três assistentes técnicos”. -------------------------------------------------------------------------  

ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL A TERMO CERTO PARA DOIS POSTOS DE TRABALHO 

PONTO 11: Apreciação, discussão e votação de proposta de abertura de procedimento concursal comum 

de recrutamento para a constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de trabalho 

em funções a termo certo, por um ano, para a ocupação de dois postos de trabalho, na carreira técnica 

superior, que se transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Considerando: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O mapa de pessoal para o ano de 2018, aprovado pela Assembleia Municipal em 15/12/2017, que contempla os 

postos de trabalho necessários ao desenvolvimento das atividades municipais; -----------------------------------------  

O orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2018, que prevê os encargos relativos aos postos de trabalho 

previstos no mapa de pessoal, de acordo com a alínea b) do n.º 1 do art.º 31.º da LTFP; --------------------------------  

O disposto no n.º 1 do art.º 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em anexo à Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, que estatui que os serviços da administração pública podem promover o recrutamento 

dos trabalhadores necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos e não ocupados nos respetivos 

mapas de pessoal; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A evolução global de recursos humanos nesta Câmara Municipal nos últimos anos, donde resulta evidente a 

necessidade de ocupar postos de trabalhos vagos para colmatar as carências existentes; -------------------------------  

A necessidade de pessoal qualificado para a dinamização e implementação dos novos projetos planeados, de 

carater temporário, no âmbito dos serviços culturais prestados pelo Município; ----------------------------------------------  

A recente saída – temporária - de uma técnica superior para outro organismo, em comissão de serviço, sendo 

imprescindível a sua substituição; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A impossibilidade de suprimento das necessidades verificadas nas áreas de atividade em causa através dos 

recursos internos;  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que na Câmara Municipal de Paredes de Coura não estão constituídas reservas de recrutamento; -------------------  

Em 23/01/2018, o INA – Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, enquanto ECCRC 

– Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento declarou, para efeitos do disposto no 

artigo 4º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua redação atual, a inexistência em reserva de 

recrutamento de qualquer candidato com o perfil adequado; -----------------------------------------------------------------------  

A possibilidade de os postos de trabalho em causa não virem a ser ocupados na sua totalidade por trabalhadores 

providos por tempo indeterminado e tendo em conta o estabelecido no numero 4 do art.º 30.º da LTFP, norma que 

prevê que, em caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho por candidatos detentores de vínculo 

de emprego público por tempo indeterminado, o órgão ou serviço pode recrutar, precedendo parecer favorável, 

trabalhadores com vínculo de emprego publico a termo ou sem vinculo de emprego publico, mediante 

procedimento concursal;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Os princípios constitucionais da economia, da eficácia e eficiência da gestão da administração pública, que 

aconselham seja emitido parecer favorável ao recrutamento de trabalhadores sem vínculo de emprego público, em 

caso de impossibilidade de ocupação dos postos de trabalho por candidatos em situação de requalificação ou 

detentores de vínculo de emprego público constituído por tempo indeterminado, sem prejuízo de o recrutamento 

se iniciar sempre de entre os trabalhadores providos por tempo indeterminado;  --------------------------------------------  

Que, de acordo com solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias Locais, homologada pelo 

Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, a consulta à Direção-Geral da 

Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento 

de trabalhadores em situação de requalificação previsto no artigo 24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, e 

regulamentado pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro, não é aplicável à Administração Local; 

Que a CIM Alto Minho declarou em 12/01/2018 a inexistência da Entidade Gestora da Requalificação nas 

Autarquias – EGRA; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal de Paredes de Coura não se encontra em situação de saneamento financeiro ou de 

rutura (nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual); 

Proponho: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo com o estabelecido no artigo 9.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a abertura de procedimento concursal comum de 

recrutamento, nos termos do n.º 1, 3 e 4 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, para a 

constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo certo, por um ano, para a ocupação de 2 (dois) postos de trabalho da categoria de técnico superior da 

carreira geral de técnico superior: 

Unidade Orgânica Área de atividade Número de postos 
 

Divisão de Educação, Cultura e 
Ação Social (DECAS) 

Projetos didáticos  1 

Divisão de Obras Municipais (DOM) Contratação pública e 
financiamentos  

1 

 ---------  Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de abertura de procedimento concursal 

comum de recrutamento para a constituição de vínculo de emprego público na modalidade de contrato de 

trabalho em funções a termo certo, por um ano, para a ocupação de dois postos de trabalho, na carreira 

técnica superior. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

DESIGNAÇÃO DE JÚRI DE CONCURSO 

PONTO 12: Apreciação, discussão e votação de proposta de designação do júri de recrutamento do cargo 

de dirigente intermédio de 3.º grau Chefe de Serviço de Obras Municipais”. --------------------------------------------  

“Considerando: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que se encontra previsto e não ocupado no mapa de pessoal, de acordo com a Estrutura Orgânica do Município 

de Paredes de Coura e Regulamento da organização dos Serviços Municipais, um posto de Chefe de Serviço de 

Obras Municipais; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que é intenção desta Câmara Municipal proceder à abertura de procedimento concursal para a ocupação desse 

cargo;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, o júri 

de recrutamento dos cargos dirigentes é designado por deliberação da Assembleia Municipal, sob proposta da 

Câmara Municipal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 03/2018 Página 13 06-02-2018 
 

Propõe-se que a Câmara Municipal aprove submeter à deliberação da Assembleia Municipal a seguinte 

composição do Júri de recrutamento do cargo de Chefe de Serviço de Obras Municipais (dirigente intermédio de 

3.º grau): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presidente: José Miguel Santos Guerreiro, Chefe da Divisão de Obras Municipais ------------------------------------------  

Vogal: Maria Joana Rodrigues, Chefe da Divisão de Educação, Cultura e Ação Social ------------------------------------  

Vogal: Maria Eduarda Martins, Chefe da Divisão de urbanismo e Ambiente ---------------------------------------------------  

Suplentes: Teresa Ramos e Maria Conceição Alves, técnicas superiores ------------------------------------------------------  

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de designação do júri de recrutamento do 

cargo de dirigente intermédio de 3.º grau, chefe de serviço de obras municipais. ------------------------------------  

 -------- Foi ainda deliberado, por unanimidade, submeter a proposta, à apreciação e votação da Assembleia 

Municipal, nos termos do disposto no n.º 1 do art.º 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto. ---------------------  

=APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA= 

 -------- No termo desta reunião, foi deliberado, unanimidade, aprovar esta ata em minuta. ------------------------  

=ENCERRAMENTO= 

 -------- E não havendo mais nada a tratar, foi, pelo presidente, encerrada a reunião, pelo que de tudo, para constar, 

se lavrou a presente ata, que vai ser assinada pelo presidente e pela secretária. --------------------------------------------  


