
MUNICIPIO 

DE 

PAREDES DE COURA 

 

ATA N.º 05/2019 – 21 DE JUNHO DE 2019 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

(MANDATO 2017/2021) 

 

(Contém 05 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 05/2019 - EXTRAORDINÁRIA Página 2 21-06-2019 
 

Ata n.º 05/2019 da reunião extraordinária realizada no dia 21 de junho de 2019 iniciada às 10h00m e concluída às  

 

SUMÁRIO  PÁGINAS 

ABERTURA ................................................................................................................................................................................................................................. 3 

RECURSOS HUMANOS ........................................................................................................................................................................................................... 3 
ANULAÇÃO DE CONCURSO DE ENGENHEIRO CIVIL .......................................................................................................................... 3 
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE UM TÉCNICO SUPERIOR.................................................................... 3 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS ................................................................................................................................................................................................... 4 
1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DO ANO DE 2019 ........................................................................................ 4 
ATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS ................................................................ 5 
TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS – EDUCAÇÃO E SAÚDE ................................... 6 
FIXAÇÃO DE PREÇO DE LIVRO ............................................................................................................................................................. 7 

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA ................................................................................................................................................................................ 7 

ENCERRAMENTO ..................................................................................................................................................................................................................... 7 

 

  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 05/2019 - EXTRAORDINÁRIA Página 3 21-06-2019 
 

ABERTURA 

No dia vinte e um do mês de junho do ano de dois mil e dezanove, no edifício dos Paços do Concelho e sala de 

sessões, realizou-se a reunião extraordinária 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 do Serviço Administrativo e 

Financeiro 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. ------------------------------------------------------------------------------------  

RECURSOS HUMANOS 

ANULAÇÃO DE CONCURSO DE ENGENHEIRO CIVIL 

PONTO 01: Apreciação, discussão e votação de proposta de anulação de procedimento concursal de 

engenheiro civil: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi apresentada a proposta do presidente da Câmara para anulação do procedimento concursal, notificado por 

pronúncia da Ordem dos Engenheiros Técnicos que alerta para a obrigatoriedade de inscrição na Ordem, para o 

exercício da atividade, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante. ----------------------------------------  

Face ao exposto, deve determinar-se a anulação do concurso comum para recrutamento de trabalhador com 

vínculo de emprego público, para ocupação de um posto de trabalho do mapa de pessoal do Município de Paredes 

de Coura, da carreira e categoria de Técnico Superior (área de engenharia civil), - ref. B -, na modalidade de 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, aberto pelo aviso nº 9774/2019, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 108, de 5 de junho. --------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, autorizar a anulação do concurso comum para recrutamento de 

trabalhador com vínculo de emprego público, para ocupação de um posto de trabalho do mapa de pessoal 

do Município de Paredes de Coura, da carreira e categoria de técnico superior (área de engenharia civil), - 

ref. B -, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, aberto pelo 

aviso nº 9774/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 108, de 5 de junho. ----------------------------  

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE UM TÉCNICO SUPERIOR 

PONTO 02: Apreciação, discussão e votação de proposta para abertura de procedimento concursal comum 

de recrutamento, 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 1 (um) posto de 

trabalho da categoria de técnico superior da carreira geral de técnico superior. --------------------------------------  

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

O mapa de pessoal para o ano de 2019, que contempla os postos de trabalho necessários ao desenvolvimento 

das atividades municipais; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2019, 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; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que, de acordo com o estabelecido no n.º 4 da mesma norma, o órgão ou serviço pode recrutar trabalhadores com 

vínculo de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público, mediante procedimento concursal a que 

podem concorrer trabalhadores com e sem vínculo de emprego público; ------------------------------------------------------  
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A ausência de uma técnica superior, por motivo de doença, cuja substituição é imprescindível; -------------------------  

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 na carreira 

técnica superior; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O disposto na alínea a) do n.º 1 do art.º 57.º da LTFP, que permite a contratação a termo resolutivo certo para 

substituição direta ou indireta de trabalhador ausente; -------------------------------------------------------------------------------  

Que as Autarquias Locais não têm de consultar o INA, no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de 

trabalhadores em situação de valorização profissional (anterior regime da requalificação), de acordo com solução 

interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente homologada 

pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014; ----------------------------------------  

Que não foi ainda criada, no âmbito da comunidade intermunicipal, a entidade gestora da requalificação nas 

autarquias (EGRA), cfr informação da CIM Alto Minho de 23/04/2019; ----------------------------------------------------------  

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: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

i.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 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 1 (um) posto de trabalho da categoria de técnico superior da 

carreira geral de técnico superior, a que possam candidatar-se trabalhadores com e sem vínculo de emprego 

público, cujo prazo de apresentação de candidaturas será de 10 dias úteis a contar da publicação do aviso no 

Diário da República: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Unidade Orgânica Área de 

atividade 

Número de postos 

 

Divisão de Obras 

Municipais (DOM) 

Engenharia civil  1 

Paredes de Coura, 21 de junho de 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

O Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

recrutamento, 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 1 (um) posto de trabalho da 

categoria de técnico superior da carreira geral de técnico superior. -------------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DO ANO DE 2019 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação da proposta de 1ª Revisão ao Orçamento da Receita, da 

Despesa e Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal, para o ano de 2019. --------------------------  

A presente revisão destina-se, a nível da receita, na incorporação do saldo e do valor do protocolo com o Ministério 

da Educação, para a construção do pavilhão da Escola EB 3,3/S de Paredes de Coura. Na despesa é efetuado o 

ajustamento das despesas, de acordo com a programação financeira à execução física. Foi feita a inclusão dos 

projetos de: 1. Estudo de viabilidade para a cobertura integral do concelho com fibra ótica; 2. Conectividade de 
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dois pontos públicos por freguesia, conforme prioridades definidas pelas mesmas conforme mapas em anexo que 

ficam a fazer parte integrante desta ata. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a primeira Revisão ao Orçamento da Receita, da Despesa e 

Plano Plurianual de Investimentos da Câmara Municipal, para o ano de 2019, conforme mapas que se 

anexam como documentos a esta ata e dela ficam a fazer parte integrante. --------------------------------------------  

Mais foi deliberado submeter os documentos à apreciação e votação da Assembleia Municipal. ---------------  

ATA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZOS 

PONTO 04: Apreciação, discussão e votação da proposta ata de abertura de propostas referente ao 

empréstimo de médio e longo prazos, para financiamento da obra de ligação do parque empresarial de 

Formariz à A3 (nó De Sapardos), conforme acordo de execução estabelecido com as Infraestruturas De 

Portugal. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
“Aos dezanove dias do mês de junho de dois mil e dezanove reuniu a comissão para abertura e análise das 

propostas para um financiamento a longo prazo, até ao montante de 1 600 000 euros (um milhão seiscentos mil 

euros), por um prazo de até vinte anos, um período de utilização e diferimento até vinte e quatro meses, nomeada 

por despacho do Presidente de sete de junho de dois mil e dezanove. ---------------------------------------------------------  

Estiveram presentes: José Miguel Guerreiro dos Santos; Maria da Conceição Gonçalves Alves; Maria de Fátima 

Barbosa da Cunha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Das instituições de crédito convidadas compareceram Laurinda Manuela Castro do Banco BPI e Luís Manuel 

Falcão Ribeiro da Caixa Geral de Depósitos.  -----------------------------------------------------------------------------------------  

Apresentaram propostas:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Caixa Geral de Depósitos, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Banco Millennium BCP; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Banco BPI; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Crédito Agrícola; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Procedeu-se à abertura dos sobrescritos contendo as propostas, que foram rubricadas pelos membros da 

comissão de abertura.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Verificaram-se as seguintes condições:  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

Caixa Geral de Depósitos: Euribor a doze meses (base de 360 dias), acrescida de um spread de: 0,9 %, para o 

prazo global de até vinte e dois anos, com pagamento de capital e juros de periodicidade trimestral ou semestral, 

com um período de utilização e carência de dois anos, sem encargos. ---------------------------------------------------------  

Banco BCP Millennium: Euribor a doze meses (base de 360 dias), acrescida de um spread de: 1,75 %, para os 

prazos globais de quinze ou vinte anos, com pagamento de capital e juros de periodicidade trimestral ou semestral, 

com um período de utilização e carência de dois anos, sem encargos. ---------------------------------------------------------  

Banco BPI: Euribor a doze meses (base de 360 dias), acrescida de um spread de: 0,67 % para quinze anos e 

0,72% para vinte anos, para os prazos globais de quinze e vinte anos, com pagamento de capital e juros de 

periodicidade trimestral ou semestral, com um período de utilização e carência de dois anos, sem encargos. ------  

Crédito Agrícola: Euribor a seis ou doze meses (base de 360 dias), acrescida de um spread de: 0,64 %, para os 

prazos globais de quinze ou vinte anos, com pagamento de capital e juros de periodicidade trimestral ou semestral, 

com um período de utilização e carência de dois anos, sem encargos. ---------------------------------------------------------  

Não apresentaram propostas:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Banco BIC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Banco BBVA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Novo Banco SA ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Banco Santander Tota ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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E nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, de que, para constar, se lavra a presente ata que vai ser 

assinada pelos membros do júri. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

José Miguel Guerreiro dos Santos,  -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Maria da Conceição Gonçalves Alves, ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Maria de Fátima Pereira da Cunha. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata transcrita e submeter à apreciação, discussão e votação da 

Assembleia Municipal para autorizar a continuidade do processo. ---------------------------------------------------------  

 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS – EDUCAÇÃO E SAÚDE 

PONTO 05: Apreciação, discussão e votação da proposta de transferência de competências para aas 

entidades intermunicipais – educação e saúde, conforme comunicação da CIM Alto Minho que se 

transcreve: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Na sequência do acordado na reunião do Conselho Intermunicipal, venho por este meio propor os seguintes 

procedimentos relativamente ao processo de transferência de competências para a CIM Alto Minho: ------------------  

1. No que respeita à transferência de competências na área da “Educação" (Decreto-Lei no 21/2019, de 

30/01/2019) e da "Saúde" (Decreto-Lei nº 23/2019, de 30/01/2019) cada Município deve, nos termos anteriormente 

combinados, propor em reunião de Câmara Municipal e de Assembleia Municipal que a CIM Alto Minho assuma 

as suas competências desde já em 2019, de acordo com o consensualizado na Deliberação aprovada na reunião 

do Conselho Intermunicipal (cfr Deliberação em anexo); ----------------------------------------------------------------------------  

2. Neste contexto e uma vez que, para este efeito, se torna necessário obter deliberação favorável das 10 Câmaras 

Municipais e das 10 Assembleias Municipais até 26 de junho, venho por este meio solicitar: -----------------------------  

Que esta proposta seja objeto de agendamento e decisão nas referidas reuniões de Câmara Municipal e de 

Assembleia Municipal; O envio dos extratos de atas das referidas reuniões até ao dia 26 de junho, no sentido de 

atestar perante a DGAL a concordância dos referidos órgãos dos 10 municípios relativamente à proposta em 

apreço. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Mais se informa que, nos termos anteriormente referidos no Conselho Intermunicipal, não estão reunidas neste 

momento as condições para aceitação por parte da CIM Alto Minho em 2019 e 2020 das competências nos 

domínios da “justiça” (Decreto-Lei no 101/2018, de 28 de novembro)," da rede dos quartéis de bombeiros 

voluntários e dos programas de apoio às corporações de bombeiros voluntários” (Decreto-Lei no 103/2018, de 28 

de novembro) e dos "transportes em vias navegáveis interiores" (Decreto lei no 58/2019, de 30 de abril), atendendo 

a que se tratam de domínios de intervenção não enquadrados nos instrumentos de planeamento aprovados da 

CIM Alto Minho, subsistindo, assim, a necessidade de desenvolver um trabalho prévio com as autoridades 

responsáveis por aqueles setores, de forma a permitir a ponderação adequada pela Assembleia Intermunicipal e 

pelas Assembleias Municipais, após a devida e prévia capacitação institucional da CIM, salvaguardando também, 

desse modo, o princípio previsto no 2019,GAP,E,02,3238 07-06-2019 artigo 29, alínea c) da Lei no 50/2018, de 

16.08. de que a transferência de competências terá de garantir a qualidade no acesso aos serviços públicos. ------  

Anexa a proposta de deliberação de 04 de junho de 2019, de transferência de competências para os Órgãos das 

Entidades Intermunicipais, que se anexa e fica a fazer parte integrante desta ata. -------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, dar parecer favorável, para aceitação pela CIM, no ano de 2019, da 

transferência de competências nos domínios da Educação e da Saúde, de acordo com o consensualizado 

na Deliberação aprovada na reunião do Conselho intermunicipal, que se anexa e esta ata e dela fica a fazer 

parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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FIXAÇÃO DE PREÇO DE LIVRO 

Apreciação, discussão e votação de proposta de fixação de livro “O Silêncio e a Voz dos Heróis de Paredes 

de Coura na I Guerra Mundial”, lançado no âmbito da homenagem da Câmara Municipal de Paredes de 

Coura aos combatentes de Paredes de Coura, na I Guerra Mundial. -------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de fixação do preço de venda ao público do livro ‘“O 

Silêncio e a Voz dos Heróis de Paredes de Coura na I Guerra Mundial”, no valor de € 7,00 (sete euros), a 

unidade.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

APROVAÇÃO DA MINUTA DESTA ATA 

No termo desta reunião, foi deliberado, por 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 pelo secretário. ------------------------------------  


