
 

MUNICIPIO 

DE 

PAREDES DE COURA 

 

ATA N.º 06/2018 – 20 DE MARÇO DE 2018 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

(MANDATO 2017/2021) 

 

(Contém 15 páginas) 

Estiveram presentes os seguintes membros: 

Presidente: Vítor Paulo Gomes Pereira  

Vereador: Tiago Manuel Pereira da Cunha 

Vereadora: Maria José Brito Lopes Moreira 

Vereador: Vítor Manuel Rosas da Silva 

Vereador: Sérgio de Sousa Caselhos 

 

  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 06/2018 Página 2 20-03-2018 
 

Ata n.º 06/2018 da reunião ordinária realizada no dia 20 de março de 2018 iniciada às 10h30m e concluída 

às 11h30m. 
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=ABERTURA= 

 -------- No dia vinte do mês de março 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= 

Não houve assuntos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

=PERÍODO DA ORDEM DO DIA= 

=APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR= 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata n.º 05/2018, da reunião ordinária de 06-03-2018, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de ata n.º 05/2018, da reunião ordinária de 06-03-2018. 

=BALANCETE= 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 16-03-2018, 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: 4 933,96€ quatro mil novecentos e trinta e três euros e noventa e seis 

cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 67 029,52€ sessenta e sete mil e vinte e nove euros e cinquenta 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) 531 089,26€ quinhentos e trinta e um mil e oitenta e nove euros e vinte e 

seis cêntimos 

Conta n.º 0018/00032084298020 (BST)  5 149,37€ cinco mil cento e quarenta e nove euros e trinta e sete 

cêntimos 

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  
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Conta n.º 0018/14497465020 - (BST) 5 354,91€ cinco mil trezentos e cinquenta e quatro euros e noventa e 

um cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 40 970,96€ quarenta mil novecentos e setenta euros e noventa e seis 

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) 764,16€ 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) 595,23€ quinhentos e noventa e cinco euros e vinte 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) 1 534,43€ mil quinhentos e trinta e quatro euros e quarenta e três 

cêntimos 

Conta n.º 0079/00490503820 – (BIC) € 
 

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 4 673,14€ quatro mil seiscentos e setenta e três 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) 6 017,14€ seis mil e dezassete euros e catorze cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 136 491,32€ cento e trinta e seis mil quatrocentos e noventa e um euros 

e trinta e dois cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 14,99€ catorze euros e noventa e nove cêntimos 

Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 7 451,81€ sete mil quatrocentos e cinquenta e um euros e oitenta e um 

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) 53 899,04€ cinquenta e três mil oitocentos e noventa e nove euros e 

quatro cêntimos 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

PROPOSTA DE ANULAÇÃO DE CONTA 

PONTO 02: - Apreciação, discussão e votação da proposta de anulação da conta 28 com data de efeitos a 

31/12/2017, relativa a importância em dívida de atribuição de bolsas de estudo ao ensino superior. -----------  

Foram presentes as informações técnicas do Serviço Financeiro e do Serviço Jurídico, respetivamente, com os 

seguintes teores: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“No âmbito da auditoria do Tribunal de Contas à prestação de contas do ano de 2015, procedeu-se à informação 

a esta entidade da intenção de regularizar a importância de € 26 858,69, escriturado na conta 28 – Empréstimos 

concedidos (bolsas de estudo a alunos do ensino superior), em dívida nos termos do regulamento em vigor à data. 

Porém, em 30/04/2015 foi aprovado novo regulamento de bolsas de estudo sem a cláusula da devolução parcial 

do valor atribuído. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, solicita-se autorização para proceder à anulação do valor escriturado nesta conta 28 – “empréstimos 

concedidos”, com data efeito de 31/12/2017, para as demonstrações financeiras do ano económico de 2017, se 

apresentarem de acordo com a informação reportada ao Tribunal de Contas. ------------------------------------------------  

Esta informação teve parecer favorável do ROC (revisor oficial de contas) -----------------------------------------------------  

À consideração superior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Tendo em conta a alteração ao regulamento de atribuição de bolsas de estudo, no ano de 2015, que eliminou a 

obrigação de restituição parcial do valor atribuído que constava do art.º 16.º; -------------------------------------------------  

Considerando que tal obrigação de restituição parcial estava condicionada a requisitos que a Câmara Municipal 

não tem competência nem meios para verificar (designadamente a obtenção de emprego por parte dos bolseiros) 

bem como as profundas alterações entretanto ocorridas no mercado laboral; -------------------------------------------------  
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Atendendo a que, de acordo com o disposto no art.º 40.º do DL 155/92, de 28/07 (Regime da Administração 

Financeira do Estado), na redação atual, a obrigatoriedade de reposição das quantias recebidas prescreve 

decorridos 5 anos após o seu recebimento; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Entendemos que se encontra prescrita tal obrigação de restituição parcial do valor das bolsas atribuídas ao abrigo 

da versão anterior do Regulamento, o que se propõe seja reconhecido pela Câmara Municipal. ------------------------  

“A Câmara Municipal, em conformidade com as informações supratranscritas, deliberou, por unanimidade, 

aprovar a proposta de anulação da conta 28 com data de efeitos a 31/12/2017, da importância de € 26 858,69 

(vinte e seis mil oitocentos e cinquenta e oito euros e sessenta e nove cêntimos) valor em dívida por 

atribuição de bolsas de estudo ao ensino superior até à entrada em vigor do novo Regulamento”. -----------  

REALIZAÇÃO DO SORTEIO DE ESPAÇOS DE VENDA NA FEIRA QUINZENAL DE PAREDES DE COURA 

PONTO 03: - Apreciação, discussão e votação da proposta para a realização do sorteio de espaços de 

venda na feira quinzenal de Paredes de Coura: ------------------------------------------------------------------------------------  

De acordo com o previsto no Art.º 80.º do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, o procedimento de atribuição 

de espaços de venda na feira municipal deverá assegurar a não discriminação entre operadores económicos 

nacionais e provenientes de outros Estados -Membros da União Europeia ou do Espaço Económico Europeu e ser 

efetuado de forma imparcial e transparente, publicitada em edital e no «Balcão do empreendedor». ------------------  

 -------- Considerando que se encontram vagos 21 (vinte e um) espaços de venda para os quais tem sido 

apresentados diversas manifestações de interesse na sua ocupação e sendo conveniente para a Câmara Municipal 

a sua atribuição, quer para facilitar o ordenamento da feira, quer para possibilitar a arrecadação de taxas devidas, 

propõe-se a realização de ato público de sorteio, no dia 20/04/2018, às 15h00 no Salão Nobre dos Paços do 

Concelho, nos termos discriminados no ponto 1, às candidaturas apresentadas pessoalmente no edifício da 

Câmara Municipal de Paredes de Coura, sito no Largo Visconde de Mozelos, AP 6, 4941 -909 Paredes de Coura, 

entre as 9h00 e as 12h30 e as 13h30 e 17h00 (dias úteis), ou remetida por correio, sob registo e com aviso de 

receção, para o endereço referido, até ao dia 18/04/2018. -------------------------------------------------------------------------  

 -------- 1. Sorteio --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1. O ato público decorrerá perante uma comissão nomeada pela Câmara Municipal, composta por um presidente, 

dois vogais efetivos e um suplente; -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.2. À comissão referida no número anterior compete supervisionar todo o procedimento do sorteio e, ainda, 

deliberar sobre eventuais dúvidas e reclamações; ------------------------------------------------------------------------------------  

1.3. O sorteio poderá realizar-se em várias fases, correspondendo cada uma delas aos lugares a sortear em cada 

sector;  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.4. Em cada fase serão introduzidos, num saco ou tômbola, a identificação dos feirantes interessados num espaço 

de venda em determinado sector e, noutro saco ou tômbola, a identificação dos lugares vagos a atribuir nesse 

mesmo sector;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.5. Para cada feirante sorteado, cuja respetiva identificação será retirada do saco ou tômbola, corresponderá um 

espaço de venda, a sortear do outro saco ou tômbola; ------------------------------------------------------------------------------  

1.6. A comissão lavrará um auto do ato do sorteio, do qual constarão todos os elementos relevantes, 

nomeadamente, a identificação dos candidatos, a identificação, por sector, dos espaços a sorteio, bem como os 

espaços de venda atribuídos a cada feirante; ------------------------------------------------------------------------------------------  

1.7. Sempre que se verifique um único interessado no espaço ou espaços de venda a sorteio num determinado 

sector, a atribuição é feita diretamente, sendo lavrado, pela comissão, um auto, no qual constarão todos os 

elementos relevantes, nomeadamente, a identificação do candidato, a identificação, por sector, dos espaços a 

sorteio, bem como o espaço de venda atribuído; --------------------------------------------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 06/2018 Página 6 20-03-2018 
 

1.8. A ocupação do espaço de venda está sujeita ao pagamento das taxas previstas; --------------------------------------  

1.9. Não é autorizada qualquer troca do direito de ocupação de espaços de venda. -----------------------------------------  

 --------- 2. Condições de admissão dos feirantes: -----------------------------------------------------------------------------------  

2.1. Podem candidatar-se, à atribuição do direito de ocupação, todos os feirantes detentores do título de exercício 

da atividade de comércio a retalho não sedentário exercida por feirantes emitido pela DGAE nos termos da alínea 

e) n.º 1 Art.º 4.º do DL n.º 10/2015, de 16 de janeiro, com o CAE identificado na lista VII do anexo I, do mesmo 

diploma legal; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.2. Por cada feirante só é permitido a ocupação do máximo de um espaço de venda em cada feira, salvo casos 

excecionais devidamente justificados; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.3. Os feirantes que já sejam titulares do direito de ocupação de determinado espaço de venda numa feira e que 

pretendam concorrer a sorteio para atribuição de outro espaço na mesma feira, só o poderão fazer na condição de 

virem a prescindir do anterior. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Formalização da candidatura: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.1 Requerimento, devidamente preenchido, disponível em https://www.paredesdecoura.pt/ ou na Secretaria Geral 

das 09h00 às 17h00 de todos os dias úteis; ---------------------------------------------------------------------------------------------  

3.2. Fotocópia do cartão de feirante emitido pela DGAE; ----------------------------------------------------------------------------  

3.3. Fotocópia de cartão de cidadão ou bilhete de identidade e número de identificação fiscal; --------------------------  

3.4. Fotocópia de certidão do registo comercial atualizada, quando se trate de sociedade comercial; ------------------  

4. Requerimento: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Modelo disponível em https://www.paredesdecoura.pt/ ------------------------------------------------------------------------------  

5. Espaços a sortear: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Planta disponível em https://www.paredesdecoura.pt/ --------------------------------------------------------------------------------  

Local Setor N.º Área 
(m2) 

Largo Hintze Ribeiro Têxteis 19 44 

" " 22 33 
" " 33 33 
" " 35 33 
" " 40 33 
" " 41 33 
" " 42 33 
" " 49 36 
" " 50 36 
" " 51 36 
" " 56 34 
" " 57 34 

 
Local Setor N.º Área 

(m2) 
Lg 5 de Outubro Vestuário 65 46 

" Sapateiros 70 42 
" Têxteis 80 24 
" " 84 31 
" Cintos/Bolsas 92 60 
" Flores 104 18 
" " 105 22 
" Louça 109 80 
" " 110 80 
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Para cumprimento do ponto 1, propõe-se a seguinte comissão: presidente: Ana Clara Ribeiro de Carvalho, técnica 

superior; vogais: José Manuel Braga Fernandes, coordenador técnico; e José Manuel Braga de Sousa, fiscal 

municipal; suplente: Clemente Manuel Teixeira Vieira, assistente técnico. -----------------------------------------------------  

Paredes de Coura, 14 de março de 2018. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de realização de sorteio de espaços de venda 

na feira quinzenal de Paredes de Coura, conforme informação transcrita. ----------------------------------------------  

FOLAR AO COMPASSO PASCAL 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação da proposta de atribuição de um folar ao compasso pascal. 

“Proposta de atribuição de folar ao compasso pascal, no valor de € 170,00 (cento e setenta euros), assim 

distribuído: € 125,00 (cento e vinte e cinco euros) ao padre; € 15,00 (quinze euros) ao sacristão, e € 10,00 (dez 

euros), a cada um dos ajudantes (pasta, caldeira, campainha e recordações -------------------------------------------------  

 -------- “Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta apresentada de atribuição de folar ao 

compasso pascal, no valor de € 170,00 (cento e setenta euros), assim distribuído: € 125,00 (cento e vinte e 

cinco euros) ao padre; € 15,00 (quinze euros) ao sacristão, e € 10,00 (dez euros), a cada um dos ajudantes 

(pasta, caldeira, campainha e recordações).”---------------------------------------------------------------------------------------  

SANTA MARIA DE PAREDES - SUBSÍDIO 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação de pedido da Paróquia de Santa Maria de Paredes para apoio 

na realização de passeio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi presente o pedido da Paróquia de Santa Maria de Paredes, sediada nesta Vila de Paredes de Coura, para 

apoio na realização de passeio a Viana do Castelo, no dia 07 de abril de 2018, que se arquiva como documento a 

esta ata e dela fica a fazer parte integrante. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 -------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a atribuição de um subsídio no valor de € 399,00 (trezentos 

e noventa e nove euros), à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Paredes, destinado a comparticipar 

nas despesas com o passeio das cem crianças e adolescentes e catorze adultos a Viana do Castelo, no dia 

07-04-2018, pelo impacto positivo na promoção de atividades de natureza social e cultural. ---------------------  

 -------- O subsídio será pago mediante a celebração de protocolo. ---------------------------------------------------------  

PROTOCOLO COM A ASSOCIAÇÃO “A LANDRA” 

Ponto 06: Apreciação, discussão e votação da proposta de protocolo com a Associação “A Landra”, para 

eventos diversos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“PROTOCOLO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Entre -  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Município de Paredes de Coura, ente de direito público equiparado a pessoa coletiva no 506632938, 

representada pelo seu Presidente, VITOR PAULO GOMES PEREIRA ---------------------------------------------------------  

E a ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Landra - Associação Para Promoção da Cultura e do Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra, 

pessoa coletiva no 513 806 946, representada por ARMANDO ALVES ARAÚJO,  -----------------------------------------  

Considerando: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• - A associação visa potenciar o desenvolvimento integrado de Paredes de Coura, entendido como processo 

de melhoria das condições imateriais e materiais de vida, através de ações e projetos que 

• - envolvam os diversos agentes, sejam entidades públicas ou privadas, empresariais e de caráter social, 

nomeadamente nos domínios do património cultural e natural, do lazer, desporto, saúde e turismo, da 
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animação urbana e espetáculos, da educação, formação profissional e emprego, das atividades agrícolas, 

comerciais ou Industriais, da divulgação e do marketing; ----------------------------------------------------------------  

• - Que se trata de uma Associação sem fins lucrativos; -----------------------------------------------------------------------  

• - A maior facilidade de acesso a fundos comunitários no âmbito da internacionalização por parte de 

Associações em relação à autarquia; -----------------------------------------------------------------------------------------  

• - A estratégia do Município de promoção dos produtos locais, projetos culturais e da atividade económica; --  

• - O contínuo investimento por parte do Município e incorporação com estruturas, como o CourAção -CLDS, 

no desenvolvimento da imagem da Loja Rural e dos produtos locais; ------------------------------------------------  

• - A intenção do Município de dinamizar economicamente as geminações bem como reforçar a ligação com 

os Courenses da Diáspora; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• - A intenção do Município em reforçar as ligações a pontos estratégicos como Nanterre e Cenon, onde se 

realizam eventos de promoção dos produtos locais, sendo os mesmos uma oportunidade de negócio para 

os produtores locais; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• - A deliberação do Executivo em ../03/2018, ao abrigo das alíneas e), m) e p) do nº 2 do artigo 23º e da 

alínea o) o artigo 33º da Lei no 75/2013, de 12 de setembro. ----------------------------------------------------------  

É celebrado o seguinte protocolo, que e rege pelas seguintes cláusulas: -------------------------------------------------------  

12 de setembro ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 2ª outorgante irá coordenar e prestar apoio na representação do Município, sem qualquer escopo lucrativo e 

mediante o compromisso do 1o outorgante em assumir todas as despesas inerentes, nos seguintes eventos 

internacionais nas seguintes Feiras: -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

a. Nanterre (de 22, 23 e 24 de março), relativamente ao qual é atribuído um adiantamento no valor de € 4 000,00 

(quatro mil euros) para ajudar nas despesas com transporte e alojamento, sem prejuízo do disposto da cláusula 

seguinte; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b. Cenon (18, 19 e 20 de maio), relativamente ao qual é atribuído um adiantamento no valor de € 4 000,00 (quatro 

mil euros) para ajudar nas despesas com transporte e alojamento, sem prejuízo do disposto da cláusula seguinte. 

2ª ------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O apoio económico à 2ª outorgante, a que se refere a cláusula 1, será efetuada da seguinte forma: -------------------  

a. Para a Feira em Nanterre, por transferência até dia ____________; ----------------------------------------------------------  

b. Para a Feira em Cenon, por transferência até dia ____________; ------------------------------------------------------------  

2. Tendo em conta o estipulado no nº 1 da cláusula anterior, serão efetuados acertos com a 2ª outorgante mediante 

a apresentação de documentos comprovativos de todas as despesas com o intuito de apurar o saldo final. ---------  

3. O saldo final apurado deverá ser utilizado em futuras iniciativas protocoladas com a 2o outorgante. ----------------  

4. O pagamento em causa no presente protocolo será efetuado de forma a cumprir a Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso (Lei no 8/2012 de 21 de fevereiro, republicada pela Lei nº 22/2015, de 17 de março) e do 

Decreto-Lei nº 117/2012, de 21 de junho (republicada pelo Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho), que estabelece 

o procedimento para a aplicação da referida lei. ---------------------------------------------------------------------------------------  

5. O compromisso da comparticipação está registado sob o no .../2018. --------------------------------------------------------  

 --------- Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo com a Landra, Associação para Promoção da 

Cultura e do Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra, transcrito. --------------------------------------------  

FABRICA DA IGREJA DE S.PAIO DE MOZELOS – SUBSÍDIO PARA REPARAÇÃO DO TELHADO 

PONTO 07: Apreciação, discussão e votação do pedido de apoio da Fábrica da Igreja de S. Paio de Mozelos, 

para reparação do telhado da igreja paroquial. -------------------------------------------------------------------------------------  
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 -------- Vimos por este meio solicitar a ajuda do Município para o arranjo do telhado e isolamento da igreja paroquial 

de Mozelos. Como é do vosso conhecimento, pretendemos fazer obras de restauro na igreja para evitar as 

infiltrações de água e a futura deterioração do seu interior. ------------------------------------------------------------------------  

 -------- Como sabem, a nossa verba não é suficiente para levar a termo estas obras e por isso vimos pedir a vossa 

compreensão. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, vimos pedir a vossa ajuda para melhor preservarmos o nosso património e servir a comunidade. 

Tendo em conta o interesse municipal na beneficiação do património de forma a evitar a sua degradação 

e assegurar a sua conservação, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir um subsídio no 

valor de € 4 000,00 (quatro mil euros) à Fábrica da Igreja Paroquial de São Paio de Mozelos, para obras de 

conservação da sua igreja paroquial. -------------------------------------------------------------------------------------------------   

O pagamento do subsídio será efetuado mediante a assinatura de protocolo”. ---------------------------------------  

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA - APOIO NO TRANSPORTE DOS UTENTES DO CAO 

Ponto 09: Apreciação, discussão e votação de pedido da Santa Casa da Misericórdia para apoio no 

transporte dos utentes do CAO – Centro de Atividades Ocupacionais. ---------------------------------------------------  

“No seguimento do apoio da Câmara Municipal ao transporte dos utentes do CAO, venho, pela presente expor o 

seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Centro Paroquial e Social de S. Bento, na presente data, não consegue dar resposta ao transporte do CAO, face 

aos novos circuitos e utentes (falta de carrinhas adaptadas). ----------------------------------------------------------------------  

A Santa Casa decidiu efetuar um esforço financeiro e adquirir uma viatura adaptada às necessidades dos utentes, 

para efetuar o transporte de acordo com as exigências dos mesmos. Na presente data já negociamos a viatura 

estando agendada a entrega para o mês de maio. ------------------------------------------------------------------------------------  

Solicitamos a V. Exa, a continuidade do apoio com o transporte até essa data. ----------------------------------------------  

Dado que o apoio da forma que se está a verificar não pode continuar, e dado que a Santa Casa irá ter custos 

elevados com esta nova modalidade de transporte, para uma resposta social que tem elevados custos estruturais, 

solicitamos a continuidade do apoio que está a ser efetuada pela Câmara Municipal ao Transporte dos utentes do 

CAO, através de um subsídio pecuniário, corresponde ao apoio que tem sido efetuado. ----------------------------------  

Agradecemos desde já toda a generosidade e apoio e que tem sido dado aos que mais precisam. --------------------  

Na sequência da deliberação anterior o Executivo deliberou, por unanimidade, aprovar a prorrogação do 

pedido de apoio ao transporte dos utentes do Centro de Atividades Ocupacionais da Santa Casa da 

Misericórdia de Paredes de Coura, mediante a celebração de protocolos com o Centro Paroquial e Social 

de S. Bento e o Centro Interparoquial de Mozelos, Parada e Padornelo, desde o mês de janeiro de 2018 até 

maio de 2018, mantendo o pagamento às instituições antes referidas o valor de € 0,50 (cinquenta cêntimos) 

por quilómetro. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CEDÊNCIA DE LOTES DA ZONA INDUSTRIAL DE FORMARIZ 

TECTOCOURA TECTOS FALSOS, UNIPESSOAL, LDA. 

PONTO 10: Apreciação, discussão e votação de protocolo de cedência de lotes na Zona Industrial de 

Formariz, conforme requerimento apresentado pela TectoCoura, Tectos Falsos, Unipessoal, Lda, para 

ampliação da unidade industrial. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“O MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA, ente de direito público equiparado a pessoa coletiva n.º 506 632 938, 

representada pelo Presidente da Câmara Municipal, Vitor Paulo Gomes Pereira, adiante designado 1.º outorgante; 
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 --------- TECTOCOURA - TECTOS FALSOS UNIPESSOAL, NIPC 507 425 383 com sede no Lugar Covelo, 

freguesia de Castanheira, 4940 – 107 CASTANHEIRA, concelho de Paredes de Coura, representada por Luis 

Alberto Domingues Barbosa, adiante denominado 2º outorgante  ----------------------------------------------------------------  

acordam entre si o presente protocolo, nos termos das cláusulas seguintes: --------------------------------------------------  

 --------- 1ª. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A 2.ª Outorgante pretende criar a sua unidade industrial de placas de isolamento térmico. ----------------------  

 --------- 2ª. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 1.ª outorgante cede à 2ª, para os fins referido na cláusula 1ª, os Lotes 217 a 220 da Zona Industrial de Formariz, 

com a área total 1 170 m2 (mil cento e setenta metros quadrados) inscritos na matriz predial urbana da União de 

Freguesias de Formariz e Ferreira deste município, sob os artigos 1781º a 1784º e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Paredes de Coura, sob o nºs 875º a 878º.  --------------------------------------------------------------------  

 --------- 3ª.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A cedência a que se refere a cláusula 2.ª far-se-á no regime de constituição do direito de superfície pelo período 

de 30 anos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Até doze meses antes do termo do prazo fixado no número anterior, se o superficiário tiver interesse em 

permanecer para além dele, manifestá-lo-á ao primeiro outorgante. -------------------------------------------------------------  

No prazo de trinta dias, a contar da comunicação a que se refere o número anterior, a câmara municipal:  ----------  

a) informará o superficiário da não aceitação da sua pretensão; ou  -------------------------------------------------------------  

b) convidará o superficiário para as necessárias negociações. --------------------------------------------------------------------  

4.ª -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pela constituição do direito de superfície, a segunda outorgante pagará ao primeiro o preço simbólico de 0,01 € 

(um cêntimo) por metro quadrado de terreno, no valor total de € 11,70 (onze euros e setenta cêntimos). -------------  

A 2.ª outorgante compromete-se a criar 10 novos postos de trabalho na unidade industrial. ------------------------------  

A segunda outorgante pagará ainda a tarifa de urbanização aplicável (art.º 7.º do Regulamento das Zonas 

Industriais), no valor de 2,86 €/m2, relativa à área de 170 m2, infraestruturada pelo primeiro outorgante, no valor 

de € 486,20 (quatrocentos e oitenta e seis euros e vinte cêntimos). --------------------------------------------------------------  

5ª ------  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O 2º outorgante só poderá usar o referido terreno para os fins determinados na cláusula 1.ª do presente protocolo. 

A 2.ª outorgante obriga-se a manter a atividade industrial referida pelo período de duração do contrato, sendo 

motivo de resolução a inatividade da unidade industrial por um prazo que ultrapasse três anos. -------------------------  

6.ª -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O 2º outorgante obriga-se a iniciar a construção para a instalação da unidade industrial no prazo máximo de um 

ano, a contar da assinatura do presente protocolo e a assegurar a sua entrada em funcionamento no prazo máximo 

de dois anos a contar da mesma data. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 1ª outorgante isentará a 2ª do pagamento das taxas de licenciamento das obras, a título de incentivo, ao abrigo 

do disposto no artigo 9.º do Regulamento das Zonas Industriais. -----------------------------------------------------------------  

O 2º outorgante fica obrigado a todos os trâmites legais de licenciamento da unidade industrial. ------------------------  

7.ª -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A escritura pública de constituição do direito de superfície será outorgada no prazo máximo de um ano a contar da 

assinatura deste documento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8.ª -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quando o superficiário não cumprir os prazos estabelecidos nas cláusulas 6.ª a 7.ª, a 1ª outorgante notificá-lo-á 

da ocorrência da situação de mora e concederá prazo para se pronunciar, nos termos da lei em vigor à data. Caso 

o Município não aceite a justificação apresentada para a mora e não conceda prazo adicional, poderá ser 
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deliberada a extinção do direito de superfície, com a consequente reversão do terreno, nos termos da cláusula 

10.ª. --  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.ª -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 2ª Outorgante obriga-se à instalação de sistemas de redução da poluição em todos os processos de fabrico e 

nas atividades que desenvolver. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os resíduos poluentes que, mau grado, vier a produzir serão convenientemente tratados e eliminados pelo 2º 

outorgante, preservando o meio ambiente e os recursos naturais, em especial as águas. ---------------------------------  

10.ª ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O incumprimento de qualquer das obrigações contratuais assumidas pela 2.ª Outorgante, sem prejuízo de outras 

sanções previstas no ordenamento jurídico, constitui fundamento para a resolução do contrato, revertendo o direito 

de superfície para a esfera jurídica da 1ª Outorgante. --------------------------------------------------------------------------------  

Na situação prevista no número anterior, o devedor poderá adquirir o terreno pagando o preço devido, a valor de 

mercado, referido à data da resolução. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

11.ª ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As partes declaram conhecer o Regulamento das Zonas Industriais, aprovado em 2008 05 19 pela Câmara 

Municipal e em 2008 06 20 pela Assembleia Municipal, que as obriga e aqui se dá por integralmente reproduzido. 

Por assim terem acordado e tal corresponder às vontades das partes, vão outorgar o presente protocolo, de que 

se farão dois exemplares (um para cada parte). ---------------------------------------------------------------------------------------  

Paredes de Coura, 2018 03 20” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os termos do protocolo transcrito. -----------------------------------------  

FRUTAS FILIPA, COMÉRCIO FRUTAS & LEGUMES, LDA 

PONTO 11: Apreciação, discussão e votação de protocolo de cedência de lotes na Zona Industrial de 

Formariz, conforme requerimento apresentado pela Frutas Filipa, Comércio Frutas e & Legumes, Lda. -----  

“O MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA, ente de direito público equiparado a pessoa coletiva n.º 506 632 938, 

representada pelo Presidente da Câmara Municipal, Vitor Paulo Gomes Pereira, adiante designado 1.º outorgante; 

Frutas Filipa, Comércio Frutas & Legumes, Lda NIPC 508 927 188 com sede no Lugar Coto de Cabras, s/nº - 

4940 – 132 COSSOURADO PCR, concelho de Paredes de Coura, representada por Manuel Paulo Cunha 

Fernandes, adiante denominado 2º outorgante  ---------------------------------------------------------------------------------------  

acordam entre si o presente protocolo, nos termos das cláusulas seguintes: --------------------------------------------------  

1.ª  ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 2.ª Outorgante pretende criar uma unidade industrial de processamento de frutas e legumes. -----------------------  

2.ª -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 1.ª outorgante cede à 2ª, para os fins referido na cláusula 1ª, os Lotes 221 a 224 da Zona Industrial de Formariz, 

com a área total 1 105 m2 (mil cento e cinco metros quadrados) inscritos na matriz predial urbana da União de 

Freguesias de Formariz e Ferreira deste município, sob os artigos 1785.º a 1788º e descrito na Conservatória do 

Registo Predial de Paredes de Coura, sob o nºs 879 a 882º.  ---------------------------------------------------------------------  

3.ª -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A cedência a que se refere a cláusula 2.ª far-se-á no regime de constituição do direito de superfície pelo período 

de 30 anos.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Até doze meses antes do termo do prazo fixado no número anterior, se o superficiário tiver interesse em 

permanecer para além dele, manifestá-lo-á ao primeiro outorgante. -------------------------------------------------------------  

No prazo de trinta dias, a contar da comunicação a que se refere o número anterior, a câmara municipal:  ---------  

a) informará o superficiário da não aceitação da sua pretensão; ou  ------------------------------------------------------------  
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b) convidará o superficiário para as necessárias negociações. --------------------------------------------------------------------  

4.ª -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pela constituição do direito de superfície, a segunda outorgante pagará ao primeiro o preço simbólico de 0,01 € 

(um cêntimo) por metro quadrado de terreno, no valor total de € 11,05 (onze euros e cinco cêntimos). ----------------  

A 2.ª outorgante compromete-se a criar 4 novos postos de trabalho na unidade industrial. --------------------------------  

A segunda outorgante pagará ainda a tarifa de urbanização aplicável (art.º 7.º do Regulamento das Zonas 

Industriais), no valor de 2,86 €/m2, relativa à área de 705 m2, infraestruturada pelo primeiro outorgante, no valor 

de € 2 016,30 (dois mil e dezasseis euros e trinta cêntimos). -----------------------------------------------------------------------  

5.ª -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O 2º outorgante só poderá usar o referido terreno para os fins determinados na cláusula 1.ª do presente protocolo. 

A 2.ª outorgante obriga-se a manter a atividade industrial referida pelo período de duração do contrato, sendo 

motivo de resolução a inatividade da unidade industrial por um prazo que ultrapasse três anos. -------------------------  

6.ª -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O 2º outorgante obriga-se a iniciar a construção para a instalação da unidade industrial no prazo máximo de um 

ano, a contar da assinatura do presente protocolo e a assegurar a sua entrada em funcionamento no prazo máximo 

de dois anos a contar da mesma data. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 1ª outorgante isentará a 2ª do pagamento das taxas de licenciamento das obras, a título de incentivo, ao abrigo 

do disposto no artigo 9.º do Regulamento das Zonas Industriais. -----------------------------------------------------------------  

O 2º outorgante fica obrigado a todos os trâmites legais de licenciamento da unidade industrial. ------------------------  

7.ª -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A escritura pública de constituição do direito de superfície será outorgada no prazo máximo de um ano a contar da 

assinatura deste documento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8.ª -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quando o superficiário não cumprir os prazos estabelecidos nas cláusulas 6.ª a 7.ª, a 1ª outorgante notificá-lo-á 

da ocorrência da situação de mora e concederá prazo para se pronunciar, nos termos da lei em vigor à data. Caso 

o Município não aceite a justificação apresentada para a mora e não conceda prazo adicional, poderá ser 

deliberada a extinção do direito de superfície, com a consequente reversão do terreno, nos termos da cláusula 

10.ª.---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.ª -----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A 2ª Outorgante obriga-se à instalação de sistemas de redução da poluição em todos os processos de fabrico e 

nas atividades que desenvolver. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os resíduos poluentes que, mau grado, vier a produzir serão convenientemente tratados e eliminados pelo 2º 

outorgante, preservando o meio ambiente e os recursos naturais, em especial as águas. ---------------------------------  

10.ª ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O incumprimento de qualquer das obrigações contratuais assumidas pela 2.ª Outorgante, sem prejuízo de outras 

sanções previstas no ordenamento jurídico, constitui fundamento para a resolução do contrato, revertendo o direito 

de superfície para a esfera jurídica da 1ª Outorgante. --------------------------------------------------------------------------------  

Na situação prevista no número anterior, o devedor poderá adquirir o terreno pagando o preço devido, a valor de 

mercado, referido à data da resolução. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

11.ª ---  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

As partes declaram conhecer o Regulamento das Zonas Industriais, aprovado em 2008 05 19 pela Câmara 

Municipal e em 2008 06 20 pela Assembleia Municipal, que as obriga e aqui se dá por integralmente reproduzido. 

Por assim terem acordado e tal corresponder às vontades das partes, vão outorgar o presente protocolo, de que 

se farão dois exemplares (um para cada parte). ---------------------------------------------------------------------------------------  
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Paredes de Coura, 2018 03 20 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar os termos do protocolo transcrito. -----------------------------------------  

= RECURSOS HUMANOS = 

PROCEDIMENTO CONCURSAL DE SELECÇÃO - DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 3.º GRAU – SERVIÇO DE OBRAS PÚBLICAS 

PONTO 12: Apreciação, discussão e votação de proposta de abertura de procedimento para recrutamento 

e seleção de direção intermédia de 3º grau, para o Serviço de Obras Públicas, que se transcreve: -----------  

“Considerando que o cargo de direção intermédia de 3.º grau para o Serviço de Obras Públicas da Divisão de 

Obras Municipais, previsto no mapa de pessoal desta Autarquia, se encontra por preencher; ---------------------------  

Considerando o regime previsto na Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, aplicada à Administração Local pela Lei n.º 

49/2012, de 29 de agosto, na redação atual; -------------------------------------------------------------------------------------------  

Considerando ainda o regime estabelecido pelo Decreto-Lei nº 305/2009, de 23 de outubro (regime jurídico da 

organização dos serviços das autarquias locais), o Regulamento de Organização dos Serviços Municipais de 

Paredes de Coura (ROSMPC) e a Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Paredes de Coura em vigor; 

Considerando a necessidade de provimento da chefia deste Serviço; -----------------------------------------------------------  

Propõe-se seja aprovada a abertura de procedimento concursal para preenchimento do cargo de direção 

intermédia de 3.º grau para o Serviço de Obras Públicas, nos termos que se seguem:-------------------------------------  

1 — Conteúdo Funcional: exercício das competências definidas no artigo 8º do Regulamento de Organização dos 

Serviços Municipais de Paredes de Coura, aprovado em 15/12/2017; ----------------------------------------------------------  

2 – Áreas de Atuação: De acordo com o previsto na Estrutura Orgânica dos Serviços do Município de Paredes de 

Coura, são competências do Serviço de Obras Públicas: Assegurar a conservação e manutenção da rede viária, 

edifícios e outras infraestruturas municipais; Proceder à elaboração de projetos e à execução das obras de 

construção, conservação e ampliação em regime de administração direta; acompanhar a execução física das 

empreitadas, outras que lhe sejam atribuídas no âmbito da Divisão de Obras Municipais; --------------------------------  

3 - Perfil para o Cargo – De acordo com o estabelecido no art. 9.º do Regulamento de Organização dos Serviços 

Municipais de Paredes de Coura, os titulares dos cargos de direção intermédia de 3.º grau são recrutados, através 

de procedimento concursal, nos termos da lei, de entre os trabalhadores com relação jurídica de emprego público 

por tempo indeterminado, licenciados, dotados de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de 

direção, coordenação e controlo, que reúnam no mínimo três anos de experiência profissional em funções, cargos, 

carreiras ou categorias para cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura. ---------------------------------  

Nos termos do estabelecido no n.º 2 e 3 do art.º 20.º da Lei n.º 2/2004, atualizada, no n.º 2 do art.º 12.º da Lei n.º 

49/2012, na redação atual e no n.º 2 do art.º 9.º do ROSMPC, o recrutamento para os cargos de direção intermédia 

de 3.º grau pode ser alargado a trabalhadores inseridos na carreira técnica superior, ainda que não sejam 

detentores de licenciatura, mas que sejam detentores de currículo profissional especialmente relevante para a 

execução das funções em causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Propõe-se, assim, que a Câmara Municipal, reconhecendo a especificidade da atividade da unidade orgânica 

“Serviço de Obras Municipais”, aprove, para efeitos do disposto no supracitado n.º 2 do art.º 12.º da Lei n.º 49/2012, 

na redação atual, o alargamento da área de recrutamento nos termos do ponto 4; ------------------------------------------  

4 - Descrição da Habilitação: Trabalhadores integrados na carreira de técnico superior, ainda que não sejam 

detentores de licenciatura, mas que sejam detentores de currículo profissional especialmente relevante para a 

execução das funções em causa na área da Engenharia Civil; --------------------------------------------------------------------  

5 - Métodos de Seleção Serão utilizados, cumulativamente os seguintes métodos, a Avaliação Curricular e a 

Entrevista Pública. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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A Avaliação Curricular (AC) destina-se a avaliar as aptidões dos candidatos para o exercício do cargo dirigente na 

área para a qual o procedimento é aberto, com base na análise dos respetivos curricula profissionais, ponderando 

os seguintes fatores: habilitações literárias; experiência profissional e formação profissional. ----------------------------  

A Entrevista Pública (EP) destina-se a avaliar, numa relação interpessoal e de forma objetiva e sistemática, as 

aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, de acordo com as exigências e responsabilidades do cargo a 

prover, através da comparação com o perfil delineado e da discussão da respetiva atividade curricular e versará 

ainda sobre conhecimentos das funções do cargo a prover e das atividades do Município de Paredes de Coura 

6 - Considerando a deliberação da assembleia municipal de 19/02/2018, a composição do Júri do procedimento 

concursal é a seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Presidente: Eng. José Miguel Guerreiro dos Santos, Chefe de Divisão de Obras Municipais do Município de 

Paredes de Coura;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vogal: Drª Maria Joana Pinto Rodrigues, Chefe de Divisão de Educação, Cultura e Ação Social do Município de 

Paredes de Coura; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vogal: Arq. Maria Eduarda Lopes Fontelo Gomes Martins, Chefe da Divisão de Urbanismo e Ambiente do Município 

de Paredes de Coura; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7 – Remuneração: prevista no n.º 3 do art.º 9.º do Regulamento de Organização dos Serviços Municipais de 

Paredes de Coura;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8 - Formalização da Candidatura: as candidaturas deverão ser formalizadas através de requerimento dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura a remeter pelo correio, em carta registada, com aviso de 

receção expedido até ao termo do prazo fixado, ou a entregar pessoalmente no balcão de atendimento da Câmara 

Municipal das 09h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00.  -----------------------------------------------------------------------------  

Do requerimento constarão os seguintes elementos: dados pessoais (nome, nacionalidade, naturalidade, data de 

nascimento, número, data e serviço de identificação emissor do bilhete de identidade ou número de identificação 

do cartão de cidadão e data de validade, residência, código postal e localidade, telefone e/ou telemóvel e endereço 

do correio eletrónico), identificação do órgão ou serviço a que pertence, carreira e categoria detidas, identificação 

do procedimento a que se candidata, fazendo referencia ao número e data de publicação do Aviso na Bolsa de 

Emprego Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O requerimento deverá ainda fazer-se acompanhar da seguinte documentação, sob pena de exclusão do presente 

procedimento concursal: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Certificado de habilitações literárias; -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado, indicando, nomeadamente, no que concerne à 

experiência profissional, funções, atividades e responsabilidades exercidas e o tempo correspondente, formação 

profissional que possui, anexando fotocópias dos respetivos certificados; ------------------------------------------------------  

- Declaração comprovativa de vínculo à Administração Pública, com menção da categoria detida e com contagem 

de tempo de serviço na categoria, carreira e função pública. Os trabalhadores que exercem funções no Município 

de Paredes de Coura estão dispensados da apresentação deste documento.  -----------------------------------------------  

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

de cargo de direção intermédia de 3º grau, para o Serviço de Obras Públicas, nos termos da informação 

transcrita. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

=APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA= 

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


