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ABERTURA 

No dia dezassete do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, adiada por falta de quorum, conforme edital 

de 10/05/2022, 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, Venâncio Fernandes e Vítor Manuel Rosas da Silva. ------------  

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 DA ORDEM DO DIA 

Vereador Venâncio Fernandes apresentou duas questões: ------------------------------------------------------------------------  

1. Sobre a existência ou não do passeio de idosos no ano 2022; --------------------------------------------------------------  

2. Sobre os procedimentos que será possível tomar, para minimizar o efeito dos animais à solta sem pastor 

(nomeadamente bovinos e cavalar) nos baldios e propriedades privadas. -----------------------------------------------  

 

O Presidente da Câmara informou que no corrente ano não haverá passeio dos idosos, pois que a pandemia não 

está completamente debelada e pode ser precoce sujeitar os idosos a contactos muito próximos. Espera-se que 

no próximo ano seja, já possível, realizar este convívio em segurança. ---------------------------------------------------------  

 

Relativamente à 2ª questão disse estarem atentos às ocorrências e que todas são comunicadas às autoridades. 

Os incidentes têm sido ocasionais e os danos em propriedades têm acontecido de forma episódica. As situações 

vão sendo controladas caso a caso e os presidentes das juntas têm sido alertados para a situação e envolvidos o 

mais possível. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Os proprietários dos animais podem e devem responder pelos danos que estes causam a terceiros, o que nem 

sempre é possível, porque nem sempre estão identificados, como é obrigatório. --------------------------------------------  

Por isso as medidas a implementar são criativas e nem sempre eficientes, considerando não haver legislação 

sistematizada, toda ela dispersa e de complexa articulação, o município não ter meios próprios e as organizações 

ambientais entenderem que não devem ser colocadas vedações. Por isso o Município está a operacionalizar um 

teste, através do Laboratório Rural (que ainda não está operacional), com passagens canadianas. --------------------  

APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR 

PONTO 01: Aprovação da proposta de ata n.º 09/2022, da reunião ordinária de 28-04-2022, oportunamente 

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

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a ata n.º 09/2022, da reunião ordinária de 28-04-2022. ---------------  

BALANCETE  

PONTO 02: A Câmara Municipal tomou conhecimento do resumo diário de tesouraria, relativo ao dia 06-

05-2022, que acusava os seguintes saldos: --------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 
Fundos de Maneio 

  

Presidência: 600,00€ seiscentos euros 

Vice-presidência: 200,00€ duzentos euros 

Vereadora: 200,00€ duzentos euros 

DAF 200,00€ duzentos euros 
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DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

DECLARAÇÃO DE CEDÊNCIA AO DOMÍNIO PÚBLICO 

PONTO 03 - Apreciação, discussão e votação de proposta para aceitação de cedência de faixa de terreno 

ao domínio público, para alargamento de via pública, nos termos da declaração que se transcreve a seguir: 

“DECLARANTE: Júlia Clementina Pinto Barbosa Peixoto, residente na Rua da Calçada nº 185, freguesia de Cunha, 

Divisão Administrativa e Financeira 

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: 6 158,96 € seis mil cento e cinquenta e oito euros e noventa e seis 
cêntimos 

Depósitos 
  

Conta n.º 0035/00000038430 (CGD) 429 669,50 
€ 

quatrocentos e vinte e nove mil seiscentos e sessenta e nove 
euros e cinquenta 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) 41 194,21 € quarenta e um mil cento e noventa e quatro euros e vinte e um 
cêntimos 

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) 40 110,62€ quarenta mil cento e dez euros e sessenta e dois cêntimos 

Conta n.º 0018/14 824 607 001 - (BST) 227 027,50€ duzentos e vinte e sete mil e vinte e sete euros e cinquenta 
cêntimos 

Conta n.º0018/14824607312 – (BST) € 
 

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) 23 168,96€ vinte e três mil cento e sessenta e oito euros e noventa e seis 
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) 15 650,83 € quinze mil seiscentos e cinquenta euros e oitenta e três 
cêntimos 

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

Conta n.º0033/00 56 436 347 - (BCP) 2 850,64€ dois mil oitocentos e cinquenta euros e sessenta e quatro 
cêntimos 

Conta n.º 54700062007 - (NOVO 
BANCO) 

5 850,38€ cinco mil oitocentos e cinquenta euros e trinta e oito cêntimos 

Conta n.º 54700868009 - (NOVO 
BANCO) 

10 093,08€ dez mil e noventa e três euros e oito cêntimos 

Conta n.º 0045/40024534053 (CCAM) 170 461,31 € cento e setenta mil quatrocentos e sessenta e um euros e trinta 
e um cêntimos 

Conta n.º 0045/4028562054 (CCAM) 1 560 112,77€ um milhão quinhentos e sessenta mil cento e doze euros e 
setenta e sete cêntimos 

Conta n.º 0045/40285634511 (CCAM) 630 287 ,99 € seiscentos e trinta mil duzentos e oitenta e sete euros e noventa 
e nove 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) 69 134,97 € sessenta e nove mil cento e trinta e quatro euros e noventa e 
sete cêntimos 
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2. DECLARANTE: Américo Carlos Fernandes Pinto, residente na Rua Pereira da Cunha nº 115, Freguesia de 

Cunha,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

a) O Primeiro Declarante é dono e legítimo proprietário do prédio Campo do Malho sito na Rua do Malho e inscrito 

na matriz predial rústica da Freguesia de Cunha e descrito na Conservatória de Registo Predial de Paredes de 

Coura sob o número 2311;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) O Segundo Declarante é dono e legítimo proprietário do prédio Campo do Malho, sito na Rua do Malho, inscrito 

na matriz predial rústico da Freguesia de Cunha e descrito na Conservatória de Registo Predial de Paredes de 

Coura sob o número 2310;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

C) A necessidade de alargamento da zona de circulação e criação de acesso adaptado à largura de veículos 

automóveis nos prédios localizados a jusante das propriedades dos declarantes, de acordo com a planta anexa 

em que são identificadas as áreas cedidas (junta como Doc. 1 e que é parte integrante); ---------------------------------  

d) A cedência ao domínio público de uma faixa de terreno feita por particulares a um ente de direito público para 

alargamento da via pública não carece de escritura pública — Cfr. Acórdão do Tribunal da Relação de Guimarães 

de 02 de novembro de 2005, Processo 1500/05-2, disponível em www.dgsi.pt; ----------------------------------------------  

Os declarantes formalizam a cedência para o domínio público nos termos das cláusulas seguintes: -------------------  

Cláusula Primeira  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Os Declarantes acordam ceder ao domínio público, a integrar no espaço público sob a gestão da Junta de 

Freguesia de Cunha ou da Câmara Municipal de Paredes de Coura, a parcela de terreno melhor identificada na 

planta anexa, que faz parte do presente documento. ---------------------------------------------------------------------------------  

2. Os Declarantes autorizam que a Junta de Freguesia de Cunha ou o Município entre, desde já, na posse da 

parcela cedida, procedendo à sua integração no domínio público. ---------------------------------------------------------------  

Cláusula Segunda ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Em tudo o que for omisso, regerão as disposições legais aplicáveis”. -----------------------------------------------------------  

Informação técnica: Os requerentes pretendem ceder ao domínio público parte das suas parcelas, de acordo com 

a planta em anexo, para alargamento e integração para futuro caminho municipal ou vicinal. ----------------------------  

Tal pedido não tem qualquer inconveniente em termos urbanísticos. ------------------------------------------------------------  

No entanto compete ao município aferir da aceitação ou não das parcelas para integrar futuro caminho público. --  

Assim o pedido deverá ser decidido pelo Executivo.----------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a cedência de faixa de terreno ao domínio público, para 

alargamento de via pública, nos termos da declaração supratranscrita. -------------------------------------------------  

DELIBERAÇÕES DIVERSAS 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

PONTO 04: Tomar conhecimento do edital das deliberações da Assembleia Municipal, da sua sessão 

ordinária realizada em 29-04-2022. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------------------------------  

LANDRA – FESTA DA TRUTA – ISENÇÃO DE TAXAS 

PONTO 05: - Apreciação, discussão e votação do pedido de isenção de pagamento de taxas para o 

licenciamento da Festa da Truta 2022 e Coura Me, nos dias 3, 4 e 5 de junho e de pagamento de taxas de 

terrado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A Landra – Associação para a Promoção da Cultura e do desenvolvimento Económico das Terras de Coyra na 

qualidade de entidade organizadora da Feira solicita a isenção de pagamento das taxas para pelo licenciamento 
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da Festa da Truta e Coura Me, que terão lugar nos dias 3, 4 e 5 de junho e 10, 11 e 12 de junho, bem como isenção 

de pagamento de taxas de terrado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Foi deliberado, por unanimidade, nos termos do artigo 9º do Regulamento Municipal de Taxas e Tarifas 

Gerais, autorizar a isenção do pagamento de taxas pelo licenciamento da Festa da Truta 2022 e Coura Me 

a realizar nos dias 3, 4 e 5 de junho e de pagamento da ocupação das taxas de terrado, a levar a cabo pela 

Landra – Associação para a Promoção da Cultura e do desenvolvimento Económico das Terras de Coyra, 

considerando o evento uma excecional valia para a dinamização da atividade económica, bem como para 

a valorização dos produtos locais e para a atração turística ao concelho’. ----------------------------------------------  

LANDRA ASSOCIAÇÃO - PEDIDO DE APOIO PARA FESTA DA TRUTA E COURA ME 

PONTO 06: - Apreciação, discussão e votação de pedido de subsídio para a realização da Festa da Truta e 

Coura Me/2022. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pela Landra – Associação para a Promoção da Cultura e do Desenvolvimento Económico das Terras de Coyra, foi 

presente o pedido de apoio no valor de € 19 022,00, para a realização da Festa da Truta/2022, nos dias 03, 04 e 

05 de junho e Coura Me nos dias 10, 11 e 12 de junho. -----------------------------------------------------------------------------  

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, tendo em conta a valorização dos recursos 

gastronómicos de Paredes de Coura vitais para o fomento da atividade económica e dinâmica da produção 

local, atribuir à Landra - Associação para a Promoção de da Cultura e do Desenvolvimento Económico das 

Terras de Coyra, para a realização da Festa da Truta de 2022 e Coura Me, a realizar nos próximos dias 03, 

04 e 05 e 10, 11 e 12, de junho, respetivamente, um subsídio até ao valor de € 19 022,00 (dezanove mil e 

vinte e dois euros). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

O pagamento do subsídio será efetuado mediante a celebração de protocolo entre as partes”. -----------------  

BOMBEIROS DE PAREDES DE COURA – APOIO PARA ADAPTAÇÃO DE VIATURA 

PONTO 07: - Apreciação, discussão e votação de pedido da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Paredes de Coura para apoio financeiro para adaptação de viatura para acoplação de 

cisterna, que se transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura, tem por finalidade a proteção civil e 

apoio à população. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A empresa Transcoura doou a esta associação de bombeiros uma viatura pesada que necessita de adaptação 

para acoplar uma cisterna de 36 000 litros de água -também cedida pela empresa Luxo Bennes, sediada em 

França e propriedade de António Rodrigues, que constituirá uma mais valia no combate a incêndios, 

nomeadamente os de índole urbana e industrial. --------------------------------------------------------------------------------------  

Esta intervenção tem um custo muito elevado, das quais se destaca a reparação efetuada nas oficinas da 

Transcoura cujo valor é de 9 560,42 euros. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Assim, vem esta associação solicitar apoio financeiro para esta intervenção, atendendo ao facto das dificuldades 

que esta entidade enfrenta no seu dia a dia. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Certa de que a este assunto será dada a melhor das vossas atenções e na expetativa de uma resposta favorável 

dessa entidade, atendendo ao facto de ter prestado sempre grande apoio a esta associação, quer financeiro, quer 

logístico, envio desde já o nosso BEM HAJA.”. -----------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, atribuir o apoio financeiro no valor de € 9 560,42 (nove mil quinhentos e 

sessenta euros e quarenta e dois cêntimos), destinado apoiar uma intervenção de acoplamento de cisterna 

de 36 000 litros de água a viatura de combate a incêndios, tendo em conta que a Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários desenvolve várias atividades de evidente interesse municipal e relevância 

social.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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O pagamento do subsídio será efetuado mediante celebração de protocolo”. -----------------------------------------  

PROCEDIMENTO CONCURSAL- ATIVIDADE DE LUZ SOM E EVENTOS CULTURAIS 

PONTO 08: - Apreciação, discussão e votação de proposta de abertura de procedimento concursal para 

recrutamento de assistentes técnicos na área de atividade de luz, som e eventos culturais. ---------------------  

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

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; ------------------------------------------------------  

O mapa de pessoal para o ano de 2022, que contempla os postos de trabalho necessários ao desenvolvimento 

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

O orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2022, 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; --------------------------------  

A informação anexa como doc. n.º 1, subscrita pela Chefe da Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, a qual 

aqui se dá por integralmente reproduzida para os devidos efeitos, dando conta da necessidade de afetação urgente 

àqueles serviços, de modo a suprir necessidades permanentes, de: ------------------------------------------------------------  

- 2 assistentes técnicos (luz, som e eventos culturais). ------------------------------------------------------------------------------  

Que de acordo com a solução interpretativa uniforme aprovada em Reunião de Coordenação Jurídica de 

2014.05.15, homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014 (ref. Circ. 

92/2014/PB, de 24/07/2014, remetida pela ANMP e Despacho n.º 2556/2014 do Secretário da Administração 

Pública), as autarquias estão dispensadas da obrigatoriedade de consulta à Direção-Geral da Qualificação dos 

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

em situação de requalificação ou valorização profissional no âmbito e para os efeitos da LTFP; ------------------------  

Que não foi ainda criada, no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, a entidade gestora da 

requalificação nas autarquias (EGRA) (cfr. Comunicação da CIM Alto Minho anexa como doc. n.º 2) e que, nos 

termos do artigo 16.º-A do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, as autarquias locais são entidades 

gestoras subsidiárias enquanto as EGRA não estiverem em funcionamento; -------------------------------------------------  

Que no Município de Paredes de Coura não existem trabalhadores em situação de requalificação ou valorização 

profissional; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que no Município de Paredes de Coura não estão constituídas reservas de recrutamento na carreira e categoria 

de assistente técnico; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

rutura (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); ----------  

Que conforme informação anexa como doc. n.º 1 a afetação dos profissionais aqui em causa ao respetivo serviço 

é urgente, importando, por via da referida urgência, alargar o máximo possível o espectro de candidatos de molde 

a que os lugares não fiquem por preencher e de forma a que os lugares sejam ocupados por profissionais o mais 

capazes possível; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo com o estabelecido no 

artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, delibere: --------------------------------------------------------------  
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i. Aprovar/autorizar a abertura de procedimento concursal comum de recrutamento, a que possam candidatar-se 

trabalhadores com e sem vínculo de emprego público, nos termos dos n.ºs 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 por tempo indeterminado, para a ocupação dos seguintes posto de trabalho da 

categoria de assistente técnico da carreira geral de assistente técnico: ---------------------------------------------------------  

Unidade Orgânica Área de atividade n.º de postos 

 

Divisão de Educação, 

Cultura e Ação Social 

luz, som e eventos 

culturais 

2 

ii. Que o recrutamento dos assistentes técnicos, tenha em consideração os seguintes parâmetros: --------------------  

1. Consultas prévias: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1. Para efeitos do disposto nos artigos 16.º e 16.º-A do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de dezembro, na sua 

redação atual, declara-se que consultada a CIM Alto Minho, enquanto entidade gestora da requalificação nas 

Autarquias Locais (EGRA), a CIM Alto Minho informou ainda não se encontrar constituída a EGRA para os seus 

Municípios. Declara-se ainda que no Município de Paredes de Coura não existem trabalhadores em situação de 

requalificação ou valorização profissional. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1.2. De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 

2014, homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, «As 

autarquias locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 

(INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, ficando 

dispensada desta formalidade de consulta até que venha a constituir a EGRA junto de entidade intermunicipal». --  

1.3. Declara-se que no Município de Paredes de Coura não estão constituídas reservas de recrutamento na 

carreira/categoria de assistente técnico. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Caracterização dos postos de trabalho: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

O constante do anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da lei geral do trabalho em funções públicas, bem como a 

caracterização do posto de trabalho, conforme mapa de pessoal. ----------------------------------------------------------------  

Em concreto, exercício de funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em 

diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação comuns e 

instrumentais e nos vários domínios de atuação dos órgãos e serviços municipais. Incumbindo, nomeadamente, 

ao profissional contratado assegurar as atividades de apoio à produção de eventos, comunicação e gestão de 

redes sociais, acompanhar outros projetos de índole cultural, exercer funções administrativas e burocráticas 

aplicáveis à sua esfera de intervenção, efetuar mudanças de palcos e espaços, montagens e desmontagens de 

eventos, no cumprimento de riders técnicos, operar recursos técnicos na área de luminotecnia e sonoplastia, em 

articulação com todas as áreas do espetáculo, operar o equipamento de luminotecnia e sonoplastia e a maquinaria 

de palco durante as sessões de apresentação e ensaios, operar eventos ao vivo, calibrar e manusear sistemas de 

luz e som ao vivo, proceder à manutenção dos equipamentos técnicos, competindo-lhe de igual modo proceder 

aos demais trabalhos de grau de complexidade 2 que lhe forem solicitados nas diversas áreas de atuação do 

Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Importa ter em consideração que os postos de trabalho aqui em causa implicam disponibilidade para trabalho ao 

fim de semana e durante o período de funcionamento dos diversos equipamentos municipais, contendo parte deles 

um período de funcionamento parcialmente noturno. ---------------------------------------------------------------------------------  

Perfil de competências: realização e orientação para resultados; orientação para o serviço público; conhecimentos 

e experiência; organização e método de trabalho; adaptação e melhoria contínua; coordenação; trabalho de equipa 

e cooperação; inovação e qualidade; comunicação; relacionamento interpessoal; iniciativa e autonomia; otimização 
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de recursos; responsabilidade e compromisso com o serviço; análise da informação e sentido crítico e tolerância 

à pressão e contrariedades. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Habilitações académicas:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Titularidade do 12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe seja equiparado.  ---------------------------------------------  

4. Local de trabalho: Área do Município da Paredes de Coura. --------------------------------------------------------------------  

5. Determinação do posicionamento remuneratório:  --------------------------------------------------------------------------------  

5.1. Nos termos do artigo 38.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o posicionamento dos 

trabalhadores recrutados numa das posições remuneratórias da categoria é objeto de negociação com a entidade 

empregadora pública e terá lugar imediatamente após o termo do procedimento concursal. -----------------------------  

5.2. A posição remuneratória de referência para o procedimento concursal é a correspondente à 1.ª posição 

remuneratória da carreira/categoria de assistente técnico e ao nível 5 da tabela remuneratória única –709,46€. 

6. Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e 

para os efeitos do previsto no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual. 

7. Requisitos legais de admissão:----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.1. Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam, cumulativamente, até ao termo do prazo de entrega 

da candidatura, os requisitos gerais de admissão definidos no artigo 17.º da lei geral do trabalho em funções 

públicas, aprovada pela lei n.º 35/2014, de 20 de junho, designadamente: ----------------------------------------------------  

a) Terem nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei 

especial; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Terem 18 anos de idade completos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Não estarem inibidos do exercício de funções públicas ou interditos para o exercício das funções que se propõe 

desempenhar; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Possuírem a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; ------------------------------  

e) Terem cumprido as leis de vacinação obrigatória; ---------------------------------------------------------------------------------  

f) Possuírem as habilitações académicas exigidas no ponto 3. --------------------------------------------------------------------  

7.2. Não podem ser admitidos ao procedimento concursal os candidatos que, cumulativamente, se encontrem 

integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem posto de 

trabalho previsto no mapa de pessoal do órgão ou serviço idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação se 

publicita o procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Apresentação de candidaturas: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8.1. Prazo: O prazo para apresentação de candidaturas é de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de publicação 

de aviso. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8.2. Forma e local: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimento do formulário tipo, 

disponibilizado no sítio do Município de Paredes de Coura, em www.paredesdecoura.pt, o qual deverá ser dirigido 

ao Senhor Presidente da Câmara Municipal e entregue pessoalmente ou remetido por correio registado com aviso 

de receção para Município de Paredes de Coura – Largo Visconde de Mozelos - Apartado 6, 4941-909 Paredes 

de Coura, ou por email para geral@paredesdecoura.pt, identificando o procedimento concursal, através do número 

do aviso do Diário da República ou número do código de oferta na Bolsa de Emprego Público. -------------------------  

8.3. O formulário de candidatura deverá ser acompanhado da seguinte documentação: -----------------------------------  

a) Documentos comprovativos da posse dos requisitos previstos nas alíneas a), b) e f) do ponto 7.1; -----------------  

b) Os candidatos portadores de deficiência (incapacidade permanente igual ou superior a 60 %) e abrangidos pelo 

Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, devem declarar no requerimento de candidatura o respetivo grau de 

incapacidade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata de documento comprovativo. 
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Devem mencionar, ainda, todos os elementos necessários ao cumprimento da adequação dos processos de 

seleção, nas suas diferentes vertentes, às capacidades de comunicação/expressão; ---------------------------------------  

c) Os candidatos vinculados à função pública deverão anexar declaração emitida pelo serviço público a que se 

encontram vinculados, da qual conste o vínculo à função pública, a carreira/categoria que possuem, a antiguidade 

na carreira/categoria ou tempo de exercício da função, a avaliação de desempenho dos últimos 3 ciclos avaliativos, 

a posição remuneratória detida aquando da apresentação da candidatura e a descrição das funções atualmente 

exercidas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Exclusivamente para os candidatos a que se refere o ponto 9.1 (e que não exerçam a faculdade prevista no 

ponto 9.2): Currículo profissional detalhado e devidamente datado e assinado, do qual devem constar, 

designadamente, as habilitações literárias e/ou profissionais, as funções desempenhadas, bem como as 

atualmente exercidas, com indicação dos respetivos períodos de duração, e atividades relevantes, assim como, a 

formação profissional detida com indicação das ações de formação finalizadas (cursos e seminários) indicando a 

respetiva duração, datas de realização e entidades promotoras, juntando comprovativos da formação e da 

experiência profissionais, sob pena de não serem consideradas. -----------------------------------------------------------------  

8.4. Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida sobre a situação descrita, a 

apresentação dos documentos comprovativos das suas declarações, bem como a exibição dos originais dos 

documentos apresentados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8.5. A falta de apresentação dos documentos exigidos determina a exclusão do candidato, quando a falta desses 

documentos impossibilite a admissão ou avaliação do mesmo. --------------------------------------------------------------------  

9. Métodos de seleção: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.1. No recrutamento de candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade 

caracterizadora do posto de trabalho correspondente ao procedimento, ou tratando-se de candidatos em situação 

de requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade, 

os métodos de seleção a utilizar no seu recrutamento são os previstos no n.º 2 do artigo 36.º do anexo à Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho: Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação de Competências. ------------------------------  

9.2. Os métodos referidos no ponto anterior podem ser afastados pelos candidatos através de declaração escrita, 

aplicando-se-lhes, nesse caso, os métodos previstos para os restantes candidatos. ----------------------------------------  

9.3. Nos restantes casos, os métodos de seleção a utilizar no recrutamento são os seguintes: Prova de 

Conhecimentos, Avaliação Psicológica e Entrevista Profissional de Seleção. -------------------------------------------------  

9.4. Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, considerando-se excluído o candidato que não compareça 

à realização de um método de seleção ou que obtenha uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de 

seleção, não lhe sendo aplicado o método seguinte.  --------------------------------------------------------------------------------  

9.5. Os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha 

classificativa e o sistema de valoração final do método constarão das atas de reunião do júri do procedimento 

concursal, que serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas e que serão publicadas na página do 

Município na internet. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Âmbito de recrutamento: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10.1. Nos termos do disposto na alínea f) do n.º 4 do artigo 11.º da Portaria n.º 125/2019, de 30 de abril, de acordo 

com o preconizado no n.º 4 do artigo 30.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, 

proceder-se-á ao recrutamento de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado ou com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem relação 

jurídica de emprego público previamente estabelecida, ponderada a urgência do recrutamento, a carência de 

recursos humanos no setor de atividade a que se destina o recrutamento e a evolução global dos recursos 

humanos do Município. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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10.2. Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, os candidatos com deficiência têm preferência em 

igualdade de classificação. Estes devem declarar no requerimento de admissão, o respetivo grau de deficiência e 

os meios de comunicação, expressão a utilizar no processo de seleção. -------------------------------------------------------  

11. Em caso de igualdade de valoração entre candidatos, os critérios de preferência a adotar serão os previstos 

no art.º 27.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual.  ----------------------------------------------  

12. As notificações dos candidatos serão efetuadas nos termos do artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 

abril, na sua redação atual. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

13. A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através de lista, ordenada 

alfabeticamente, afixada no átrio do edifício dos Paços do Concelho e disponibilizada na página eletrónica do 

Município.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. A lista unitária de ordenação final dos candidatos será publicitada em lugar público e visível, no edifício dos 

Paços do Município e disponibilizada em www.paredesdecoura.pt. --------------------------------------------------------------  

15. Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, o Município de Paredes de Coura, enquanto 

entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 

no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 

e qualquer forma de discriminação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. O procedimento concursal será publicitado nos termos do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, 

de 30 de abril. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17. As falsas declarações serão punidas nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------------  

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

para recrutamento de dois assistentes técnicos na área da atividade de luz, som e eventos culturais. -------  

O Vereador Venâncio votou favoravelmente e apresentou uma declaração de voto com o seguinte teor: ---  

“Os recursos humanos são a trave-mestra em qualquer instituição. -------------------------------------------------------------  

No caso dos colaboradores que prestam serviço numa instituição publica, porque a sua função é servir os cidadãos, 

é ainda maioria a importância na gestão deste recurso. -----------------------------------------------------------------------------  

Entendo que deve ser um ato de gestão regular, por forma a manter um nível eficiência elevado, procurando 

prevenir eventuais roturas. Se assim não for, poderemos estar perante um ato de gestão questionável. --------------  

Relativamente à proposta apresentada, e porque entendo a necessidade de suprir algumas insuficiências 

verificadas nos serviços prestados pelo município, e que contribuem para uma menor eficiência daquela que seria 

desejável, voto favorável a proposta apresentada, com as seguintes recomendações: -------------------------------------  

1. Implementar de imediato um processo de mobilidade interna continuo, que permita a identificação de 

potenciais candidatos para as áreas de maior necessidade. Promovendo a motivação dos 

colaboradores, indo de encontro às suas expectativas em função da sua qualificação, e assegurando 

a ocupação célere de funções com maior necessidade. -------------------------------------------------------------  

2. Que a publicitação do edital referente seja efetuada nos diversos locais habituais, e que inclua de forma 

obrigatória a publicação no jornal local. -----------------------------------------------------------------------------------  

3. Que o período de inscrição seja alargado de 10 para 15 dias uteis, permitindo desta forma que a 

informação chegue a toda a população, com o tempo necessário para a devida reflecção sobre a 

decisão a tomar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. A entrega das candidaturas seja efetuada exclusivamente através do respetivo site do município ou 

através de correio registado. Desta forma serão definitivamente afastadas eventuais perceções de 

suspeitas de favorecimento.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. O júri de seleção, deverá ser constituído pelos colaboradores nomeados pelo executivo, e por 1 

elemento de cada partido que compõe atualmente a Assembleia Municipal.  ---------------------------------  
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6. Nas situações em que seja viável, a opção deverá ser pela contratação em outsourcing.  -----------------  

 

PROCEDIMENTO CONCURSAL- ASSISTENTES OPERACIONAIS 

PONTO 09: - Apreciação, discussão e votação de proposta de abertura de procedimentos concursais para 

recrutamento de assistentes operacionais nas áreas de atividades de limpeza de bermas, trilhos e 

percursos; trabalhos de jardinagem e arranjo de espaços verdes; serviços de eletricidade; cozinha; 

ajudantes de cozinha e limpeza e serviços gerais. --------------------------------------------------------------------------------  

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

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; -------------------------------------------------------  

O mapa de pessoal para o ano de 2022, que contempla os postos de trabalho necessários ao desenvolvimento 

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

O orçamento da Câmara Municipal para o ano de 2022, 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;  --------------------------------  

A informação anexa como doc. n.º 1, subscrita pelo Chefe da Divisão de Obras Municipais, a qual aqui se dá por 

integralmente reproduzida para os devidos efeitos, dando conta da necessidade de afetação urgente àqueles 

serviços, de modo a suprir necessidades permanentes, de: ------------------------------------------------------------------------  

- 2 assistentes operacionais para limpeza de bermas, trilhos e percursos; -----------------------------------------------------  

- 2 assistentes operacionais para efetuarem trabalhos de jardinagem e arranjo de espaços verdes; --------------------  

- 1 assistente operacional para executar serviços de eletricidade. ----------------------------------------------------------------  

A informação anexa como doc. n.º 2, subscrita pela Chefe da Divisão de Educação, Cultura e Ação Social, a qual 

aqui se dá por integralmente reproduzida para os devidos efeitos, dando conta da necessidade de afetação urgente 

àqueles serviços, de modo a suprir necessidades permanentes, de: -------------------------------------------------------------  

- 2 assistentes operacionais (cozinheiras); -----------------------------------------------------------------------------------------------  

- 2 assistentes operacionais (ajudantes de cozinha); ---------------------------------------------------------------------------------  

- 2 assistentes operacionais (limpeza e serviços gerais). ----------------------------------------------------------------------------  

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

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

Que de acordo com a solução interpretativa uniforme aprovada em Reunião de Coordenação Jurídica de 

2014.05.15, homologada pelo Secretário de Estado da Administração Local em 15 de julho de 2014 (ref. Circ. 

92/2014/PB, de 24/07/2014, remetida pela ANMP e Despacho n.º 2556/2014 do Secretário da Administração 

Pública), as autarquias estão dispensadas da obrigatoriedade de consulta à Direção-Geral da Qualificação dos 

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

em situação de requalificação ou valorização profissional no âmbito e para os efeitos da LTFP; -------------------------  

Que não foi ainda criada, no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, a entidade gestora da 

requalificação nas autarquias (EGRA) (cfr. Comunicação da CIM Alto Minho anexa como doc. n.º 3) e que, nos 

termos do artigo 16.º-A do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, as autarquias locais são entidades 

gestoras subsidiárias enquanto as EGRA não estiverem em funcionamento; --------------------------------------------------  
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Que no Município de Paredes de Coura não existem trabalhadores em situação de requalificação ou valorização 

profissional; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Que no Município de Paredes de Coura não estão constituídas reservas de recrutamento na carreira e categoria 

de assistente operacional; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

rutura (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); ----------  

Que conforme informações anexas como docs. n.º 1 e 2 a afetação dos profissionais aqui em causa aos respetivos 

serviços é urgente, importando, por via da referida urgência, alargar o máximo possível o espectro de candidatos 

de molde a que os lugares não fiquem por preencher e de forma a que os lugares sejam ocupados por profissionais 

o mais capazes possível; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Proponho que a Câmara Municipal, ao abrigo das disposições supracitadas, de acordo com o estabelecido no 

artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, delibere: --------------------------------------------------------------  

i. ------- Aprovar/autorizar a abertura de procedimento concursal comum de recrutamento, a que possam candidatar-

se trabalhadores com e sem vínculo de emprego público, nos termos dos n.ºs 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 por tempo indeterminado, para a ocupação dos 

seguintes posto de trabalho da categoria de assistente operacional da carreira geral de assistente 

operacional: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Unidade Orgânica Área de atividade Número 

de postos 

Divisão de Obras Municipais Ref. A - limpeza de bermas, 

trilhos e percursos 

2 

Divisão de Obras Municipais Ref. B - jardinagem e arranjo 

de espaços verdes 

2 

Divisão de Obras Municipais Ref. C – eletricista 1 

Divisão de Educação, Cultura e Ação 

Social 

Ref. D – cozinheiro 2 

Divisão de Educação, Cultura e Ação 

Social 

Ref. E – ajudante de cozinha 2 

Divisão de Educação, Cultura e 

Ação Social 

Ref. F – limpeza e 

serviços gerais 

2 

ii. Que o recrutamento dos assistentes operacionais, tenha em consideração os seguintes parâmetros: --------------  

1. Consultas prévias: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1.1. Para efeitos do disposto nos artigos 16.º e 16.º-A do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de dezembro, na sua 

redação atual, declara-se que consultada a CIM Alto Minho, enquanto entidade gestora da requalificação nas 

Autarquias Locais (EGRA), a CIM Alto Minho informou ainda não se encontrar constituída a EGRA para os seus 

Municípios. Declara-se ainda que no Município de Paredes de Coura não existem trabalhadores em situação de 

requalificação ou valorização profissional. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

1.2. De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção-Geral das Autarquias Locais, de 15 de maio de 

2014, homologada pelo Senhor Secretário de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, «As 

autarquias locais não têm de consultar a Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas 

(INA) no âmbito do procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação, ficando 

dispensada desta formalidade de consulta até que venha a constituir a EGRA junto de entidade intermunicipal». 
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1.3. Declara-se que no Município de Paredes de Coura não estão constituídas reservas de recrutamento na 

carreira/categoria de assistente operacional. --------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Caracterização dos postos de trabalho: -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Ref. – A: O constante do anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da lei geral do trabalho em funções públicas, bem 

como a caracterização do posto de trabalho, conforme mapa de pessoal. ------------------------------------------------------  

Em concreto, exercício de funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em 

diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis, execução de tarefas de apoio elementares, 

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico, responsabilidade pelos 

equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e 

reparação dos mesmos. Incumbindo, nomeadamente, ao profissional contratado efetuar a limpeza de bermas, 

trilhos, percursos e demais locais indicados, utilizando para o efeito os instrumentos que lhe forem atribuídos, 

competindo-lhe de igual modo proceder aos demais trabalhos de grau de complexidade 1 que lhe forem solicitados 

nas diversas áreas de atuação do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 Ref. – B: O constante do anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da lei geral do trabalho em funções públicas, bem 

como a caracterização do posto de trabalho, conforme mapa de pessoal. ------------------------------------------------------  

Em concreto, exercício de funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em 

diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis, execução de tarefas de apoio elementares, 

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico, responsabilidade pelos 

equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e 

reparação dos mesmos. Incumbindo, nomeadamente, ao profissional contratado efetuar trabalhos de jardinagem 

e arranjo dos espaços verdes que lhe forem atribuídos, utilizando para o efeito os instrumentos que lhe forem 

fornecidos, competindo-lhe de igual modo proceder aos demais trabalhos de grau de complexidade 1 que lhe forem 

solicitados nas diversas áreas de atuação do Município. ----------------------------------------------------------------------------  

Ref. – C: O constante do anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da lei geral do trabalho em funções públicas, bem 

como a caracterização do posto de trabalho, conforme mapa de pessoal. ------------------------------------------------------  

Em concreto, exercício de funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em 

diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis, execução de tarefas de apoio elementares, 

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico, responsabilidade pelos 

equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e 

reparação dos mesmos. Incumbindo, nomeadamente, ao profissional contratado efetuar todos os trabalhos na área 

da eletricidade que forem solicitados, utilizando para o efeito os instrumentos que lhe forem fornecidos, 

competindo-lhe de igual modo proceder aos demais trabalhos de grau de complexidade 1 que lhe forem solicitados 

nas diversas áreas de atuação do Município. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Ref. – D: O constante do anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da lei geral do trabalho em funções públicas, bem 

como a caracterização do posto de trabalho, conforme mapa de pessoal. ------------------------------------------------------  

Em concreto, exercício de funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em 

diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis, execução de tarefas de apoio elementares, 

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico, responsabilidade pelos 

equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e 

reparação dos mesmos. Incumbindo, nomeadamente, ao profissional contratado efetuar a preparação de alimentos 

e a sua confeção para fornecimento de refeições a serem servidas nas cantinas escolares e demais estruturas 

municipais, a elaboração de ementas de refeições, a monitorização e solicitação de reposição dos stocks para 

cumprimento em quantidade com as refeições requeridas, a verificação da qualidade dos ingredientes entregues, 

reportando ao Município qualquer desconformidade que encontre, a verificação que todos os alimentos e demais 
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itens utilizados estejam armazenados corretamente, competindo-lhe de igual modo proceder aos demais trabalhos 

de grau de complexidade 1 que lhe forem solicitados nas diversas áreas de atuação do Município. --------------------  

Ref. – E: O constante do anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da lei geral do trabalho em funções públicas, bem 

como a caracterização do posto de trabalho, conforme mapa de pessoal. -----------------------------------------------------  

Em concreto, exercício de funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em 

diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis, execução de tarefas de apoio elementares, 

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico, responsabilidade pelos 

equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e 

reparação dos mesmos. Incumbindo, nomeadamente, ao profissional contratado prestar apoio à preparação dos 

alimentos a utilizar na confeção das refeições, a organização dos postos de trabalho com todos os ingredientes e 

com os equipamentos necessários para a confeção das refeições, trabalhos de limpeza e arrumo das loiças, 

utensílios e equipamentos de cozinha, a limpeza da cozinha e zonas anexas, competindo-lhe de igual modo 

proceder aos demais trabalhos de grau de complexidade 1 que lhe forem solicitados nas diversas áreas de atuação 

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

Ref. – F: O constante do anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º da lei geral do trabalho em funções públicas, bem 

como a caracterização do posto de trabalho, conforme mapa de pessoal. -----------------------------------------------------  

Em concreto, exercício de funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em 

diretivas gerais bem definidas e com graus de complexidade variáveis, execução de tarefas de apoio elementares, 

indispensáveis ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico, responsabilidade pelos 

equipamentos sob sua guarda e pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e 

reparação dos mesmos. Incumbindo, nomeadamente, ao profissional contratado a abertura e encerramento de 

instalações municipais nos horários previstos, a limpeza e higienização de todos os espaços que lhe forem 

atribuídos para o efeito, a montagem e desmontagem de materiais diversos, a arrumação regular dos espaços que 

lhe forem indicados, o controlo de entradas e utilizadores dos espaços, competindo-lhe de igual modo proceder 

aos demais trabalhos de grau de complexidade 1 que lhe forem solicitados nas diversas áreas de atuação do 

Município.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Importa ter em consideração que os postos de trabalho aqui em causa implicam disponibilidade para trabalho ao 

fim de semana e durante o período de funcionamento dos diversos equipamentos municipais, contendo parte deles 

um período de funcionamento parcialmente noturno.---------------------------------------------------------------------------------  

Perfil de competências: realização e orientação para resultados; orientação para o serviço público; conhecimentos 

e experiência; organização e método de trabalho; trabalho de equipa e cooperação; coordenação; relacionamento 

interpessoal; adaptação e melhoria contínua; inovação e qualidade; otimização de recursos; iniciativa e autonomia; 

responsabilidade e compromisso com o serviço; tolerância à pressão e contrariedades e orientação para a 

segurança. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Habilitações académicas:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Escolaridade obrigatória conforme o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 86.º do anexo da Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Local de trabalho: Área do Município da Paredes de Coura. --------------------------------------------------------------------  

5. Determinação do posicionamento remuneratório:  --------------------------------------------------------------------------------  

5.1. Nos termos do artigo 38.º da LTFP, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, o posicionamento dos 

trabalhadores recrutados numa das posições remuneratórias da categoria é objeto de negociação com a entidade 

empregadora pública e terá lugar imediatamente após o termo do procedimento concursal. -----------------------------  

5.2. A posição remuneratória de referência para o procedimento concursal é a correspondente à 4.ª posição 

remuneratória da carreira/categoria de assistente operacional e ao nível 4 da tabela remuneratória única –705,00€. 
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6. Prazo de validade: O procedimento concursal é válido para o preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e 

para os efeitos do previsto no n.º 3 do artigo 30.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual. 

7. Requisitos legais de admissão: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.1. Podem candidatar-se todos os indivíduos que satisfaçam, cumulativamente, até ao termo do prazo de entrega 

da candidatura, os requisitos gerais de admissão definidos no artigo 17.º da lei geral do trabalho em funções 

públicas, aprovada pela lei n.º 35/2014, de 20 de junho, designadamente: -----------------------------------------------------  

a) Terem nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção internacional ou lei 

especial; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Terem 18 anos de idade completos; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

c) Não estarem inibidos do exercício de funções públicas ou interditos para o exercício das funções que se propõe 

desempenhar; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Possuírem a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; ------------------------------  

e) Terem cumprido as leis de vacinação obrigatória; ----------------------------------------------------------------------------------  

f) Possuírem as habilitações académicas exigidas no ponto 3. --------------------------------------------------------------------  

7.2. Não podem ser admitidos ao procedimento concursal os candidatos que, cumulativamente, se encontrem 

integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não se encontrando em mobilidade, ocupem posto de 

trabalho previsto no mapa de pessoal do órgão ou serviço idêntico ao posto de trabalho para cuja ocupação se 

publicita o procedimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.3. Com respeito aos postos de trabalho identificados com a Ref. – A: exige-se adicionalmente que os candidatos 

possuam carta de condução da categoria B e licença/habilitação para condução de tratores agrícolas. ---------------  

8. Apresentação de candidaturas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8.1. Prazo: O prazo para apresentação de candidaturas é de 15 (quinze) dias úteis a contar da data de publicação 

de aviso. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8.2. Forma e local: As candidaturas deverão ser formalizadas mediante preenchimento do formulário tipo, 

disponibilizado no sítio do Município de Paredes de Coura, em www.paredesdecoura.pt, o qual deverá ser dirigido 

ao Senhor Presidente da Câmara Municipal e entregue pessoalmente ou remetido por correio registado com aviso 

de receção para Município de Paredes de Coura – Largo Visconde de Mozelos - Apartado 6, 4941-909 Paredes 

de Coura, ou por email para geral@paredesdecoura.pt, identificando o procedimento concursal, através do número 

do aviso do Diário da República ou número do código de oferta na Bolsa de Emprego Público. -------------------------  

8.3. O formulário de candidatura deverá ser acompanhado da seguinte documentação: -----------------------------------  

a) Documentos comprovativos da posse dos requisitos previstos nas alíneas a), b) e f) do ponto 7.1 e no ponto 

7.3; ----  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

b) Os candidatos portadores de deficiência (incapacidade permanente igual ou superior a 60 %) e abrangidos pelo 

Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, devem declarar no requerimento de candidatura o respetivo grau de 

incapacidade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata de documento comprovativo. 

Devem mencionar, ainda, todos os elementos necessários ao cumprimento da adequação dos processos de 

seleção, nas suas diferentes vertentes, às capacidades de comunicação/expressão; ---------------------------------------  

c) Os candidatos vinculados à função pública deverão anexar declaração emitida pelo serviço público a que se 

encontram vinculados, da qual conste o vínculo à função pública, a carreira/categoria que possuem, a antiguidade 

na carreira/categoria ou tempo de exercício da função, a avaliação de desempenho dos últimos 3 ciclos avaliativos, 

a posição remuneratória detida aquando da apresentação da candidatura e a descrição das funções atualmente 

exercidas; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

d) Exclusivamente para os candidatos a que se refere o ponto 9.1 (e que não exerçam a faculdade prevista no 

ponto 9.2): Currículo profissional detalhado e devidamente datado e assinado, do qual devem constar, 
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designadamente, as habilitações literárias e/ou profissionais, as funções desempenhadas, bem como as 

atualmente exercidas, com indicação dos respetivos períodos de duração, e atividades relevantes, assim como, a 

formação profissional detida com indicação das ações de formação finalizadas (cursos e seminários) indicando a 

respetiva duração, datas de realização e entidades promotoras, juntando comprovativos da formação e da 

experiência profissionais, sob pena de não serem consideradas. -----------------------------------------------------------------  

8.4. Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em caso de dúvida sobre a situação descrita, a 

apresentação dos documentos comprovativos das suas declarações, bem como a exibição dos originais dos 

documentos apresentados. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8.5. A falta de apresentação dos documentos exigidos determina a exclusão do candidato, quando a falta desses 

documentos impossibilite a admissão ou avaliação do mesmo. -------------------------------------------------------------------  

9. Métodos de seleção: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

9.1. No recrutamento de candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade 

caracterizadora do posto de trabalho correspondente ao procedimento, ou tratando-se de candidatos em situação 

de requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado aquela atribuição, competência ou atividade, 

os métodos de seleção a utilizar no seu recrutamento são os previstos no n.º 2 do artigo 36.º do anexo à Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho: Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação de Competências. ------------------------------  

9.2. Os métodos referidos no ponto anterior podem ser afastados pelos candidatos através de declaração escrita, 

aplicando-se-lhes, nesse caso, os métodos previstos para os restantes candidatos. ----------------------------------------  

9.3. Nos restantes casos, os métodos de seleção a utilizar no recrutamento são os seguintes: Prova de 

Conhecimentos, Avaliação Psicológica e Entrevista Profissional de Seleção. -------------------------------------------------  

9.4. Cada um dos métodos de seleção é eliminatório, considerando-se excluído o candidato que não compareça 

à realização de um método de seleção ou que obtenha uma valoração inferior a 9,5 valores num dos métodos de 

seleção, não lhe sendo aplicado o método seguinte.  -------------------------------------------------------------------------------  

9.5. Os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de cada um dos métodos de seleção a utilizar, a grelha 

classificativa e o sistema de valoração final do método constarão das atas de reunião do júri do procedimento 

concursal, que serão facultadas aos candidatos sempre que solicitadas e que serão publicadas na página do 

Município na internet.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10. Âmbito de recrutamento: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10.1. Nos termos do disposto na alínea f) do n.º 4 do artigo 11.º da Portaria n.º 125/2019, de 30 de abril, de acordo 

com o preconizado no n.º 4 do artigo 30.º do anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, 

proceder-se-á ao recrutamento de entre trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 

indeterminado ou com relação jurídica de emprego público por tempo determinado ou determinável ou sem relação 

jurídica de emprego público previamente estabelecida, ponderada a urgência do recrutamento, a carência de 

recursos humanos no setor de atividade a que se destina o recrutamento e a evolução global dos recursos 

humanos do Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

10.2. Nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, os candidatos com deficiência têm preferência em 

igualdade de classificação. Estes devem declarar no requerimento de admissão, o respetivo grau de deficiência e 

os meios de comunicação, expressão a utilizar no processo de seleção. -------------------------------------------------------  

11. Em caso de igualdade de valoração entre candidatos, os critérios de preferência a adotar serão os previstos 

no art.º 27.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, na sua redação atual.  ----------------------------------------------  

12. As notificações dos candidatos serão efetuadas nos termos do artigo 10.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 

abril, na sua redação atual. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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13. A publicitação dos resultados obtidos em cada método de seleção é efetuada através de lista, ordenada 

alfabeticamente, afixada no átrio do edifício dos Paços do Concelho e disponibilizada na página eletrónica do 

Município. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

14. A lista unitária de ordenação final dos candidatos será publicitada em lugar público e visível, no edifício dos 

Paços do Município e disponibilizada em www.paredesdecoura.pt. --------------------------------------------------------------  

15. Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, o Município de Paredes de Coura, enquanto 

entidade empregadora, promove ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 

no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda 

e qualquer forma de discriminação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. O procedimento concursal será publicitado nos termos do disposto no artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, 

de 30 de abril. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

17. As falsas declarações serão punidas nos termos da lei. ------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar a proposta transcrita de abertura de procedimentos concursais 

para recrutamento de assistentes operacionais nas áreas de atividades de limpeza de bermas, trilhos e 

percursos; trabalhos de jardinagem e arranjo de espaços verdes; serviços de eletricidade; cozinha; 

ajudantes de cozinha e limpeza e serviços gerais. --------------------------------------------------------------------------------  

O Vereador Venâncio votou favoravelmente e apresentou uma declaração de voto com o seguinte teor: ----  

“Os recursos humanos são a trave-mestra em qualquer instituição. -------------------------------------------------------------  

No caso dos colaboradores que prestam serviço numa instituição pública, porque a sua função é servir os cidadãos, 

é ainda maioria a importância na gestão deste recurso. -----------------------------------------------------------------------------  

Entendo que deve ser um ato de gestão regular, por forma a manter um nível eficiência elevado, procurando 

prevenir eventuais roturas. Se assim não for, poderemos estar perante um ato de gestão questionável. --------------  

Relativamente à proposta apresentada, e porque entendo a necessidade de suprir algumas insuficiências 

verificadas nos serviços prestados pelo município, e que contribuem para uma menor eficiência daquela que seria 

desejável, voto favorável a proposta apresentada, com as seguintes recomendações: -------------------------------------  

1. Implementar de imediato um processo de mobilidade interna continuo, que permita a identificação de 

potenciais candidatos para as áreas de maior necessidade. Promovendo a motivação dos 

colaboradores, indo de encontro às suas expectativas em função da sua qualificação, e assegurando 

a ocupação célere de funções com maior necessidade. --------------------------------------------------------------  

2. Que a publicitação do edital referente seja efetuada nos diversos locais habituais, e que inclua de forma 

obrigatória a publicação no jornal local. -----------------------------------------------------------------------------------  

3. Que o período de inscrição seja alargado de 10 para 15 dias úteis, permitindo desta forma que a 

informação chegue a toda a população, com o tempo necessário para a devida reflecção sobre a 

decisão a tomar. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. A entrega das candidaturas seja efetuada exclusivamente através do respetivo site do município ou 

através de correio registado. Desta forma serão definitivamente afastadas eventuais perceções de 

suspeitas de favorecimento.  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. O júri de seleção, deverá ser constituído pelos colaboradores nomeados pelo executivo, e por 1 

elemento de cada partido que compõe atualmente a Assembleia Municipal.  ----------------------------------  

6. Nas situações em que seja viável, a opção deverá ser pela contratação em outsourcing.  -----------------  
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UNIDADE DE EXPROPRIAÇÕES - INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL – LIGAÇÃO À A2, PARCELAS 55; 72  

76 E 78 – E ADITAMENTO 

PONTO 10: Apreciação, discussão e votação de proposta de valores de indemnização das parcelas 55A – 

72A - 72B/S - 72BA - 720 – 72CA – 72DA - 76,1/76.2 - 76.1A -78.1A conforme comunicação apresentada pelo 

Gestor da Unidade de Expropriações, Departamento de Expropriações e Cadastro, que se transcreve: -----  

“1. Enquadramento do pedido:  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pretende-se a aprovação dos valores de indemnização das parcelas acima identificadas necessárias à execução 

do empreendimento "EN 303 - Ligação do Parque Empresarial de Formariz à A3" e, ainda, do sobrante da P72BS. 

A obra encontra-se inscrita no Plano de Intervenções na Rede (PIR). -----------------------------------------------------------  

2. Fundamentação/descrição da situação atual ------------------------------------------------------------------------------------  

As parcelas 55A e 76.1/76.2, fazem parte do projeto inicial, aprovado por deliberação do Conselho de 

Administração da IP, de 04/07/2019, assim como a P72A, com a área de 14 303m2, que é destacada de um prédio 

que pertence aos Baldios de Fontoura.  -------------------------------------------------------------------------------------------------   

Os RVAPRM das parcelas 55ª e 76.1/76.2 identificam muros de vedação que não fazem parte do relatório de 

avaliação do projeto aprovado, mas os expropriados só aceitam a via amigável se forem incluídos os respetivos 

valores.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Quanto às parcelas 72B e 72C, convém explicar que só foram identificadas numa fase posterior à Posse 

Administrativa, após reclamação de um dos proprietários, porque estavam a começar os trabalhos nessa zona. --  

No local verificou-se que se encontram dois prédios inseridos na parcela 72A tendo sido efetuado o levantamento 

topográfico e as áreas calculadas. Mas, muito recentemente, foi identificado mais um prédio na área desta P72A 

e, novamente, corrigida a respetiva planta parcelar que se anexa. Acontece que os prédios das parcelas 72B e 

72C têm muros de vedação que não faziam parte da ficha de avaliação da P72A, nem foram relacionados aquando 

da sua vistoria, quiçá porque esta se desenvolve numa extensão com cerca de 350 metros, solo de aptidão 

florestal. A essa diligência não compareceu o Presidente da Assembleia de Compartes dos Baldios e, o Perito e o 

Representante da Entidade Expropriante, não tiveram condições de fazer todo o percurso, tendo em conta o 

referido no RVAPRM: “parcela com acessibilidade bastante dificultada, em consequência da densidade de mato, 

giestas e outros arbustos de geração espontânea". No decorrer da empreitada, o projeto inicial teve de ser alterado 

por causa do Caminho de Santiago e, o projeto do Aditamento 1, prevê a ocupação de áreas adicionais, 

nomeadamente, a estas três parcelas. As vistorias a essas áreas complementares foram realizadas e os RVAPRM 

vêm comprovar a existência desses muros de vedação em pedra (anexamos os relatórios). Serão esses muros 

que se propõe indemnizar, para além do valor do terreno, porque essas importâncias têm sido aprovadas noutros 

casos idênticos. As dimensões das P72B e P72BA, porque não faziam parte do Mapa Inicial, foram obtidas no 

projeto, muro ao longo de toda a confrontação nascente com as P73 e P75AA.1, 22 metros, 27metros, 

respetivamente. Atendendo a que se trata da expropriação total do prédio de onde se destacam as P720 e 72CA, 

entendemos incluir o valor da vedação a sul com 130m e uma altura de 1,10m. Considerando a área muito 

reduzida, 14m2 da P76.1A, e porque havia acordo dos expropriados na P76.1/76.2, entendemos que não se 

justificava a diligência de uma vistorias, uma vez que o encargo dos honorários de um Perito era muito superior 

valor da indemnização. Mas existe uma vedação do prédio ao longo do Caminho de Santiago, referida no relatório 

da parcela inicial, pelo que se admite que tem 0,90m de altura e 0,60m de largura, na extensão medida em planta. 

Valor de Benfeitorias a aprovar: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Parcela 55A 42,00m x 1,20m x 20,00€/m2 €1 008,00 

Parcela 76.1/76.2 90,00m x 0,90m x 20,00€/m2  €1 620,00 

Parcela 76.1A 8,60m x 0,90m x 20,00€/m2  € 155,00 
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Parcela 72B 22,00m x 0,90m x 20,00€/m2 € 396,00 

Parcela 72BA 27,00m x 0,90m x 20,00€/m2 € 486,00 

Parcela 72CA 130,00m x 1,10m x 20,00€/m2  € 2 860,00 

Parcela 78,1A 50,00m x 0,70m x 20,00€/m2 € 700,00 

 TOTAL. € 6705,00 

O valor unitário do terreno, em todas as parcelas, com solo de aptidão florestal, é o aprovado de 1,00€/m2, com 

exceção do da P78.1A. Neste caso o valor aprovado para a P78.1, em reunião da CMPC de 20 de julho de 2021, 

é de 2,00€/m2 e os expropriados só aceitam a indemnização amigável se este valor se mantiver. ----------------------  

Assim, os valores de indemnização que se propõem, constam do quadro seguinte: -----------------------------------------  

PARCELA Área Inicial  
e Adit 1  
 

Valor 
Aprovado  

 

Área Final  
 

Valor 
Unitário  
 

Valor 
Benfeitorias  
 

Valor 
Indemnização  
 

55 A 637  
 

637,00 €  
 

637  
 

1,00€/m22 1 008,00 €  
 

1 645,00 €  
 

76.1/76.2 488  
 

488,00 €  
 

488 1,00€/m2 1 620,00 €  
 

2 108,00 €  
 

76.1A 14 14,00 14 1,00€/m2 155,00 €  
 

169,00 €  
 

72A 140303 14 303.00 9195  
 

1,00€/m2 0,00 €  
 

9 195,00€ 

72B  
 

0 0,00 1036 1,00€/m2 396,00 €  
 

1 432,00 €  
 

72BS 0 0,00 455 1,00€/m2 0,00€ 455,00 € 
 

72BA 1 235,00 € 1 235,00 1235 1,00€/m2 
 

486,00 € 1 721,00€ 

72 C 0 0,00 3851 1,00€/m2 
 

0,00€ 3 851,00€ 

72 CA 1 384,00  1384 1,00€/m2 
 

2 860,00€ 4 244,00€ 

72DA 0 0,00€ 221 1,00€/m2 
 

0,00€ 221,00€ 

78.1A 722 722,00€ 722 2,00€/m2 
 

700,00€ 2 144,00 
 

Total 18 18 783,00 19 238  7225,00 27 185,00€ 
 

De mencionar que esta obra tem um acordo de gestão (protocolo) celebrado entre a Infraestruturas de Portugal, 

S.A. e o Município de Paredes de Coura onde se estabeleceu que é da inteira responsabilidade da IP, S.A. a 

condução de todo o processo expropriativo, mas será a Autarquia a suportar, na totalidade, todas as despesas 

relativas às expropriações. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3.Concretização do pedido ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Face ao exposto, coloca-se à consideração as propostas de indemnização de todas as parcelas acima 

identificadas, que importa num total de indemnização de vinte e sete mil seiscentos e sessenta e cinco euros 

(27.185,00€). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Informa-se que o encargo adicional será de oito mil quatrocentos e dois euros (8.402,00€). ------------------------------  

Anexo: 6 Relatórios de VAPRM; Aprovação da P78 Planta Parcelar Inicial -- P72A-72B-720; Planta Parcelar com 

a nova P72DA -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Foi deliberado, por unanimidade, aprovar indemnização de todas as parcelas acima identificadas, que 

importa no valor total € 27 185,00€ (vinte e sete mil seiscentos e sessenta e cinco euros), sendo o encargo 

adicional no valor de € 8 402,00, (oito mil quatrocentos e dois euros relativo ao aditamento nas 

indemnizações das parcelas 55A – 72A - 72B/S - 72BA - 720 – 72CA – 72DA - 76,1/76.2 - 76.1A -78.1A 

conforme comunicação apresentada pelo Gestor da Unidade de Expropriações, Departamento de 

Expropriações e Cadastro, supratranscrita. -----------------------------------------------------------------------------------------  



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 10/2022 Página 21 17-05-2022 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 

APOIO NA FREQUÊNCIA DE CRECHE - 1º TRIMESTRE DE 2022 

PONTO 11: Apreciação, discussão e votação de proposta de comparticipação de frequência de Creche 

relativa ao 1º trimestre de 2022, nos termos do artigo 5º Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à 

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

“Comparticipação de Creche – 1 º trimestre 2022. ------------------------------------------------------------------------------------  

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

Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, foi apurado, no período de julho a setembro, 

o valor total de € 751,43 (setecentos e cinquenta e um euros e quarenta e três cêntimos), respeitante a 09 crianças. 

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

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

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

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

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

“Foi deliberado, por unanimidade, autorizar o pagamento do valor total de € 751,43 (setecentos e cinquenta 

e um euros e quarenta e três cêntimos), correspondente ao 1º trimestre de 2022 e à comparticipação de 

creche de catorze crianças, constantes do mapa anexo, nos termos do artigo 5º, do Regulamento de Apoio 

à Natalidade, à Família e à População Idosa”. --------------------------------------------------------------------------------------  

APOIO À NATALIDADE –1ºTRIMESTRE DE 2022 

PONTO 12: Apreciação, discussão e votação da proposta de subsídio de apoio à natalidade, nos termos 

do artigo 4º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, referente ao 1º trimestre 

de 2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Pelo Serviço de Ação Social foi apresentado o mapa dos requerimentos para apoio à natalidade, nos termos do 

artigo 4º, do Regulamento de Apoio à Natalidade, à Família e à População Idosa, relativo ao quarto trimestre de 

2022, no valor total de € 2 000,00 (dois mil euros). -----------------------------------------------------------------------------------  

Processo Requerente Beneficiário Valor 

Atribuído  

1 Zaida Orianny Requena Esteves Maximiano Avelino 500,00 € 

2 Susana Isabel Rodrigues de Sousa Sara Patricia Sousa Cunha 500,00 € 

3 Marina Lima Pereira Valentina Gabriela Lima Pereira 500,00 € 

4 Sónia Catarina Lopes Amorim Cunha Duarte da Cunha Soares 500,00 € 

  Total 2 000,00 

Foi deliberado, por unanimidade aprovar o apoio à natalidade, nos termos do mapa transcrito, relativo ao 

primeiro trimestre de 2022, no valor de € 2 000,00 (dois mil euros). --------------------------------------------------------  

LISTAGEM DAS DECISÕES TOMADAS NO ÂMBITO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

PONTO 13: Tomar conhecimento das decisões tomadas no âmbito da delegação de competências da 

Câmara no Presidente da Câmara, em reunião da CM de 28/10/2021 e previstas no Decreto Lei nº 555/99, de 

16 de dezembro, na sua redação atual (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), conforme listagem 

que se transcreve. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Process

o 
Titular 

Data do 

despacho 
Tipo de operação Situação atual 
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45/22 

Carla Barbosa 

Pereira 28-abr-22 pedido de certidão 

emitida a 

respetiva 

certidão 

26/20 CLICOURA 28-abr-22 

alterações ao 

processo de obras 

deferido pedido 

de utilização 

35/21 

Augustinho 

Quintino Soares 28-abr-22 

ampliação de 

moradia 

emissão de 

alvará de 

licença 

construção 

20/21 

Joaquim Adão e 

Sousa 28-abr-22 

construção de 

moradia 

emissão de 

alvará de 

licença 

construção 

14/22 

Vitor Manuel 

Rodrigues 

Lourenço 28-abr-22 

construção de 

armazém 

solicitado 

documentos ao 

requerente 

57/22 Paula Pereira 28-abr-22 

pedido de 

informação 

enviada 

informação 

solicitada 

43/22 

Pedro Miguel 

marinheira da 

Silva 28-abr-22 

pedido de 

informação 

enviada 

informação 

solicitada 

41/22 

PROEF Eurico 

Ferreira Portugal, 

S.A. 28-abr-22 

pedido de ocupação 

de via pública 

deferido pedido 

de ocupação de 

via 

23/22 

ESTEGA 

LUSITANA 

Sociedade 

Unipessoal 28-abr-22 

construção de 

unidade fabril 

aprovação de 

projeto de 

arquitetura 

9/21 Frutas Filipa 28-abr-22 

construção de 

armazém 

deferido 

prorrogação do 

prazo do alvará 

53/06 

Luis Miguel 

Gomes C. A. 

Monteiro 28-abr-22 

reconstrução de 

moradia 

deferido pedido 

de averbamento 

5/21 

Maria Fátima Silva 

Pereira 28-abr-22 

construção de 

moradia 

deferido 

prorrogação de 

prazo 

45/21 

Tatiana Coelho 

Rodrigues 28-abr-22 

construção de 

moradia 

indeferida 

aprovação de 

proj. arquitetura 

47/19 

Queiras 

Carpintaria 28-abr-22 

construção de 

carpintaria 

deferido 

prorrogação do 

prazo do alvará 

13/21 

Inge Christina 

Veenstra 28-abr-22 

construção de 

moradia 

deferido 

prorrogação de 

prazo 



 
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 

ATA N.º 10/2022 Página 23 17-05-2022 
 

21/22 

João Brandão 

Rodrigues 28-abr-22 

recuperação de 

anexo 

aprovação de 

projeto de 

arquitetura 

3/15 

José Luís 

Fernandes Lira 28-abr-22 

construção de 

moradia 

deferido pedido 

de utilização 

20/22 Alves e Mata 28-abr-22 

construção de 

edifício 

pedido de 

parecer a outras 

entidades 

11/22 

Domingos José 

Cunha Ribas 28-abr-22 

construção de 

edifício 

pedido de 

parecer a outras 

entidades 

50/19 

Luis Miguel Lopes 

S. Peixoto 28-abr-22 

reconstrução de 

moradia 

deferido 

prorrogação de 

prazo 

48/20 Páginas Pacatas 27-abr-22 

reconstrução de 

moradia audiência prévia 

46/21 

Andreia Cristina 

V. M. Duarte 28-abr-22 

construção de 

moradia 

deferido pedido 

de 

licenciamento 

19/21 

António Manuel 

Amorim Lopes 28-abr-22 

reconstrução de 

moradia 

deferido pedido 

de 

licenciamento 

18/22 

António Eduardo 

Cerqueira Pereira 28-abr-22 

ampliação de 

moradia 

deferido pedido 

de 

licenciamento 

7/22 

Maria Fátima 

Amorim Reis 28-abr-22 

legalização de 

construção 

deferido pedido 

de 

licenciamento 

47/21 

Laurinda Castro 

Sousa 28-abr-22 

legalização de 

construção 

deferido pedido 

de 

licenciamento 

20/19 

Maria Graça 

Rocha Silva 

Pathaux 28-abr-22 

reconstrução de 

moradia 

deferido pedido 

de 

licenciamento 

59/22 

Carla Barbosa 

Pereira 4-mai-22 

dispensa de licença 

de habitabilidade certidão 44/22 

“A Câmara Municipal tomou conhecimento das decisões tomadas no âmbito da delegação de 

competências da Câmara no Presidente da Câmara, em reunião da CM de 28/10/2021 e previstas no Decreto 

Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, na sua redação atual (Regime Jurídico da Urbanização e Edificação”. ---  

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, pelo presidente foi encerrada a reunião, pelo que de tudo, para 

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


