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Ata n.º 09/2019 da reunião ordinária realizada no dia 30 de abril de 2019 iniciada às 10h30m e concluída às 

11h00m. 
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ABERTURA 

No dia trinta do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, no edifício dos Paços do Concelho 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 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. ------------------------------------------------------------------------------------  

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 08/2019, da reunião ordinária de 30-04-2019, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta de ata n.º 08/2019, da reunião ordinária de 30-04-2019. 

BALANCETE 

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do balancete de Tesouraria, relativo ao dia 16-04-

2019, 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: 7 120,35€ sete mil cento e vinte euros e trinta e cinco cêntimos 
Depósitos 

  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 498 871,16€ quatrocentos e noventa e oito mil oitocentos e setenta e um 
euros e dezasseis 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) 2,00€ dois euros 
Conta n.º 0018/00032084298020 (BST) 6 975,17€ seis mil novecentos e setenta e cinco euros e dezassete 

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  
Conta n.º 0018/14497465020 - (BST) 19 874,28€ dezanove mil oitocentos e setenta e quatro euros e vinte e 

oito cêntimos 
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Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 80 900,62€ oitenta mil novecentos euros e sessenta 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) 13 351,60€ treze mil trezentos e cinquenta e um euros e sessenta 

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) 1 334,93€ mil trezentos e trinta e quatro euros e noventa e três 

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

 

Conta n.º 56 436 347 - (BCP) 4 112,14€ quatro mil cento e doze euros e catorze cêntimos 
Conta n.º 54700062007 - (NOVO BANCO) 6 071,78€ seis mil e setenta e um euros e setenta e oito cêntimos 
Conta n.º 54700868009 - (NOVO BANCO) 6 624,22€ seis mil seiscentos e vinte e quatro euros e vinte e dois 

cêntimos 
Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 137 564,07€ cento e trinta e sete mil quinhentos e sessenta e quatro euros 

e sete cêntimos 
Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 32 261,07€ trinta e dois mil duzentos e sessenta e um euros e sete 

cêntimos 
Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 611 633,28€ seiscentos e onze mil seiscentos e trinta e três euros e vinte e 

oito cêntimos 
Conta n.º 0010/3654235001001 (BPI) 5 561,15€ cinco mil quinhentos e sessenta e um euros e quinze cêntimos 
Conta n.º 0019/20000383 (BBVA) 37 483,09€ trinta e sete mil quatrocentos e oitenta e três euros e nove 

cêntimos 

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

PROTOCOLO COM A RITMOS 

PONTO 03: Apreciação, discussão e votação de protocolo entre o Município e a RITMOS – Agenciamento 

e Produção de Artistas e Espetáculos, Lda, que se anexa a esta ata e dela fica a fazer parte integrante: -----  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar o protocolo entre o Município e a RITMOS – Agenciamento e 

Produção de Artistas e Espetáculos, Lda, que se anexa a esta ata como seu documento e dela fica a fazer 

parte integrante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SERVIÇO JURÍDICO 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE DOIS TÉCNICOS SUPERIORES 

PONTO 04: 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 2 (dois) postos 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;  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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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; ------------------------------------------------------  

A colocação temporária de uma técnica superior noutro organismo, em regime de mobilidade, e 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 2 (dois) postos 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 

n.º de postos 

 

Serviço 

administrativo de 

financeiro (SAF) 

Direito  1 

Divisão de Obras 

Municipais (DOM) 

Engenharia civil  1 

Paredes de Coura, 26 de abril 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 2 (dois) postos de trabalho 

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

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. --------------------------------------------  


