
 

 

 

ACTA 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE  25 DE FEVEREIRO DE 2010 

 

Nº 4 /2010 

 

PRESIDENTE: José Manuel Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: Mário Francisco Cancela Mesquita Montes, Salvador Costa 

Ferreira, Nei de Morais Teixeira, Maria José Fernandes Lacerda, Vereadores. 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Presidente Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves, e 

Jorge Manuel Monteiro de Almeida, Vereador. 

SECRETARIOU: José Daniel Meireles Almeida Lopes, Chefe de Divisão Administrativa e 

Gestão de Pessoal. 

HORA DE ABERTURA: 10 horas. 

ACTA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade. 

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE: Antes do início dos trabalhos, o Sr. Presidente informou 

verbalmente a Câmara das acções desenvolvidas durante a quinzena. 

Por unanimidade, por motivos de urgência, foi presente um documento para ser discutido antes 

da ordem do dia. 

 

CLUBE AUTOMÓVEL DA RÉGUA  

PEDIDO DE SUBSÍDIO 

31 – Foi presente um ofício do Clube Automóvel da Régua a solicitar a atribuição de um 

subsídio para a realização do 43º Rali à Régua/Armamar nos dias 6 e 7 de Março de 2010. 

Traz despacho do Sr. Vereador em Regime de Permanência do teor seguinte: 

“ De acordo com a alínea b) do nº 4 do artº 64, proponho a atribuição de 4 500,00 €. 

A Câmara deliberou por unanimidade atribuir um subsídio de 4 500,00 €. 

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 11 de Fevereiro a 24 de Fevereiro /10 – Saldo do dia 24 de Fevereiro – 

Trezentos e setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e um euros e três cêntimos. 

 

ARDAD – FASE DE  



 

ACREDITAÇÃO  

32 - Pela Divisão de Desenvolvimento Social foi presente um parecer sobre a emissão de 

parecer sobre o contributo da Associação da Região do Douro para Apoio a Deficientes -  

ARDAD, para o concelho e Região. 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar e aprovar o parecer emitido pelo Sr. 

Presidente da Câmara. 

Mais deliberou enviar o parecer à ARDAD. 

O Sr. Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes não participou nesta deliberação. 

JUNTA DE FREGUESIA DE  

COVELINHAS – VERBA  

PROTOCOLADA  

33 - Foi presente um ofício da Junta de Freguesia de Covelinhas a solicitar a atribuição da 

verba protocolada da Pavimentação do Caminho do Fundo do Quelho para a aplicação de 

valetas na estrada de Covelinhas/Galafura. 

A Câmara deliberou por unanimidade concordar com a transferência do protocolo solicitada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

34 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 1 posto de trabalho na 

carreira geral de Técnico Superior , com as seguintes atribuições, competências ou 

actividades: 

Exerce com autonomia e responsabilidade funções de estudo, concepção e adaptação de 

métodos e processos científico - técnicos, inerentes à respectiva licenciatura, inseridos, 

nomeadamente, nos seguintes domínios de actividade: Estudo e análise de dados económicos 

e elaboração de previsões, projectos, pareceres, peritagens e auditorias em assuntos relativos 

aos ramos da ciência económica ; Realização de estudos, pesquisas e levantamentos de 

programas comunitários, da administração central ou outros; Instrução de processos de 

candidatura a financiamentos de programas comunitários; Investigação de diferentes aspectos 

das dinâmicas económicas e elaboração de programas de intervenção nesse domínio, da 

iniciativa municipal em articulação com outras entidades, reabilitação social e urbana, e 

engenharia. 



 

b) Que a relação jurídica de emprego público seja o Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado ; 

c) Que  no   referido   procedimento  se   apliquem   os   Métodos  de   Selecção 

obrigatórios,  previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  5 3.º  da LVCR,  por remissão do 

n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 2 2 de Janeiro: 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

35 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 1 posto de trabalho na 

carreira geral de Técnico Superior,  com as seguintes atribuições, competências ou 

actividades: 

Exerce com autonomia e responsabilidade funções de estudo, concepção e adaptação de 

métodos e processos científico - técnicos, inerentes à respectiva licenciatura, inseridas, 

nomeadamente, nos seguintes domínios de actividade: Colaboração na resolução de 

problemas de adaptação e readaptação social dos indivíduos, grupos ou comunidades, 

provocados por causas de ordem social, física ou psicológica, através da mobilização de 

recursos internos e externos, utilizando o estudo, a interpretação e o diagnóstico em relações 

profissionais, individualizadas, de grupo ou de comunidade; Detecção de necessidades dos 

indivíduos, grupos e comunidades; estudo, conjuntamente com os indivíduos, das soluções 

possíveis do seu problema, tais como a descoberta do equipamento social de que podem 

dispor, possibilidade de estabelecer contactos com serviços sociais, obras de beneficência e 

empregadores; colaboração na resolução dos seus problemas, fomentando uma decisão 

responsável; Ajuda os indivíduos a utilizar o grupo a que pertencem para o seu próprio 

desenvolvimento, orientando-os para a realização de uma acção útil à sociedade, pondo em 

execução programas que correspondem  aos  seus interesses; 

Auxílio das famílias ou outros grupos a resolverem os seus próprios problemas, tanto quanto 

possível através dos seus próprios meios, e a aproveitarem os benefícios que os diferentes 

serviços lhes oferecem; Tomada de consciência das necessidades gerais de uma comunidade 

e participação na criação de serviços próprios para as resolver, em colaboração com as 

entidades administrativas que representam os vários grupos, de modo a contribuir para a 



 

humanização das estruturas e dos quadros sociais; Realização de estudos de carácter social e 

reunião de elementos para estudos interdisciplinares; Realização de trabalhos de investigação, 

em ordem ao aperfeiçoamento dos métodos e técnicas profissionais; Aplicação de processos 

de actuação, tais como entrevistas, mobilização dos recursos da comunidade, prospecção 

social, dinamização de potencialidades a nível individual, interpessoal  e intergrupal. 

b) Que a relação jurídica de emprego  público seja o Contrato de Trabalho e Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado ; 

c) Que  no   referido   procedimento  se   apliquem   os   Métodos  de   Selecção 

obrigatórios,  previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  5 3.º  da LVCR,  por remissão do 

n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 2 2 de Janeiro : 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

36 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 1 posto de trabalho na 

carreira geral de Técnico Superior , com as seguintes atribuições, competências ou 

actividades: 

Conceber e planear serviços e sistemas de informação; estabelecer e aplicar critérios de 

organização e funcionamento dos serviços; definir procedimentos de recuperação e exploração 

de informação; coordenar e supervisionar os recursos humanos e materiais necessários às 

actividades a desenvolver e proceder à avaliação dos resultados; conceber e desenvolver a 

arquitectura e acompanhar a implementação dos sistemas e tecnologias de informação , 

assegurando a sua gestão e continuada adequação aos objectivos da organização; definir os 

padrões de qualidade e avaliar os impactes organizacional e tecnológico dos sistemas de 

informação, garantindo a normalização e fiabilidade da informação; definir e desenvolver as 

medidas necessárias à segurança e integridade da informação e especificar as normas de 

salvaguardar e de recuperação da informação; colaborar na divulgação de normas de utilização 

e promover a formação e o apoio a utilizadores sobre os sistemas de informação instalados ou 

projectados.  

b) Que a relação jurídica de emprego público seja o Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado; 



 

c) Que no referido procedimento se apliquem os Métodos de Selecção obrigatórios, 

previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  53.º   da LVCR,  por  remissão do n.º 1 do 

artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Jane iro: 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

37 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 1 posto de trabalho na 

carreira geral de Técnico Superior,  com as seguintes atribuições, competências ou 

actividades: 

Exerce, com autonomia e responsabilidade, funções de investigação, estudo e concepção 

tendentes a informar a decisão superior, cabendo-lhe nomeadamente: Realizar estudos e 

outros trabalhos conducentes à definição e concretização das políticas do município na área do 

turismo; Recolher, tratar e difundir toda a informação turística necessária ao serviço em que 

está integrado; Planear, organizar e controlar acções de promoção turística; Participar em 

acções de inspecção e licenciamento de estabelecimentos de restauração e bebidas; Emitir 

pareceres com vista ao licenciamento de unidades hoteleiras ou de turismo no espaço rural; 

Coordenar e superintender a actividade de outros profissionais do sector, se de tal for 

incumbido. 

b) Que a relação jurídica de emprego público seja o Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado; 

c) Que no referido procedimento se apliquem os Métodos de Selecção obrigatórios, 

previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  53.º   da LVCR,  por  remissão do n.º 1 do 

artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Jane iro:  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  



 

INDETERMINADO 

38 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 2 postos de trabalho na 

carreira geral de Técnico Superior , com as seguintes atribuições, competências ou 

actividades: 

Desenvolve funções de investigação, estudo, concepção e aplicação de métodos e processos 

científico - técnicos na área da sociologia;  Participa na programação e execução das 

actividades ligadas ao desenvolvimento da respectiva autarquia local; 

Desenvolve projectos e acções  ao  nível da intervenção na colectividade, de  acordo com o 

planeamento estratégico integrado definido para a área da respectiva autarquia local;  Propõe e  

estabelece  critérios  para  avaliação da  eficácia  dos  programas  de intervenção social;  

Procede  ao  levantamento  das  necessidades  da autarquia local; propõe  medidas  para 

corrigir e ou combater as desigualdades e contradições criadas pelos  grupos  ou  sistemas  

que  influenciam  ou   modelam   a  sociedade;   Promove dinamiza acções tendentes à 

integração e valorização dos cidadãos; Realiza estudos que  permitem  conhecer  a realidade 

social,  nomeadamente nas  áreas da saúde, do emprego  e  da  educação; Investiga os factos 

e  fenómenos que, pela sua natureza, podem  influenciar a vivência dos cidadãos. 

b) Que a relação jurídica de emprego  público seja o Contrato de Trabalho e Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado; 

c) Que  no   referido   procedimento  se   apliquem   os   Métodos  de   Selecção 

obrigatórios,  previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  5 3.º  da LVCR,  por  remissão 

do n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, d e 22 de Janeiro: 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

39 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 1 posto de trabalho na 



 

carreira geral de Técnico Superior , com as seguintes atribuições, competências ou 

actividades: 

Desenvolve funções de estudo, concepção e adaptação de métodos e processos científico - 

técnicos, executadas com autonomia e responsabilidade, tendo em vista informar a decisão 

superior, requerendo formação na área da gestão  designadamente nos seguintes domínios de 

actividade: Concepção e implementação de técnicas e instrumentos de planeamento aplicáveis 

à execução de políticas municipais; Concepção e implementação de projectos de 

modernização administrativa e de desburocratização; Estudos de análise estrutural e 

formulação de medidas tendentes à reformulação da estrutura orgânica dos serviços; Estudos 

no âmbito do planeamento regional, designadamente ambiente e gestão de recursos naturais e 

ordenamento do território. 

b) Que a relação jurídica de emprego  público seja o Contrato de Trabalho e Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado; 

c) Que   no   referido   procedimento  se   apliquem   os   Métodos  de   Selecção 

obrigatórios,  previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  5 3.º  da LVCR,  por remissão do 

n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 2 2 de Janeiro: 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

40 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 1 posto de trabalho na 

carreira geral de Técnico Superior , com as seguintes atribuições, competências ou 

actividades: 

Elaboração e posterior actualização do Plano de Defesa da Floresta; participação nas tarefas 

de planeamento e ordenação dos espaços rurais do município e nas questões de protecção 

civil; acompanhamento dos programas de acção previstos no Plano de Defesa da Floresta ; 

relacionamento com entidades, públicas e privadas, de Defesa da Floresta contra Incêndios 

(DFCI) ; elaboração de informação mensais dos incêndios registados do Município ; construção 

e gestão de SIG´s de DFCI ; constituição de dossier actualizado com a Legislação relevante 

para o sector florestal; manutenção de arquivos ; participação em acções de formação e treino 



 

no âmbito da DFCI, designadamente nas promovidas pelas agencias para a prevenção de 

incêndios florestais.  

b) Que a relação jurídica de emprego  público seja o Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado; 

c) Que   no   referido   procedimento  se   apliquem   os   Métodos  de   Selecção 

obrigatórios,  previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  5 3.º  da LVCR,  por  remissão 

do n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, d e 22 de Janeiro:  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

41 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 1 posto de trabalho na 

carreira geral de Técnico Superior , com as seguintes atribuições, competências ou 

actividades: 

Exerce com autonomia e responsabilidade funções de estudo, concepção e aplicação de  

métodos e  processos  inerentes  à sua  qualificação  profissional, nomeadamente nos 

seguintes domínios  de actividade: Concepção e projecção de conjuntos urbanos, edificações,  

obras  públicas  e   objectos,  prestando  a devida  assistência   técnica e orientação no 

decurso da respectiva execução; Elaboração de informações relativas a processos na área da 

respectiva especialidade, incluindo o  planeamento  urbanístico, bem como sobre a qualidade e 

adequação de projectos  para licenciamento de   obras de construção civil ou de outras 

operações urbanísticas; Colaboração na organização de processos de candidatura a 

financiamentos comunitários, da administração central ou outros; Colaboração na definição das 

propostas de estratégia, de metodologia e de desenvolvimento para as intervenções 

urbanísticas e arquitectónicas; Coordenação  e fiscalização   na   execução   de  obras.   

Articula  as   suas   actividades  com   outros profissionais,  nomeadamente  nas  áreas  do  

planeamento  do território,  arquitectura  paisagista, reabilitação social e urbana e engenharia. 

b) Que a relação jurídica de emprego  público seja o Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado; 



 

c) Que   no   referido   procedimento  se   apliquem   os   Métodos  de   Selecção 

obrigatórios,  previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  5 3.º  da LVCR,  por  remissão 

do n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, d e 22 de Janeiro : 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

42 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 1 posto de trabalho na 

carreira geral de Técnico Superior , com as seguintes atribuições, competências ou 

actividades: 

Exerce com autonomia e responsabilidade funções de estudo, concepção e adaptação de 

métodos e processos científico - técnicos, inerentes à respectiva licenciatura, inseridos, 

nomeadamente, nos seguintes domínios de actividade: 

Estudo e planeamento do território e da paisagem, ordenando os diversos elementos de modo 

a garantir a permanência do equilíbrio ecológico e visual, e tendo em consideração  aspectos  

biológicos,  estéticos,  arquitectónicos ,  históricos, sociais, de 

qualidade de vida e de sustentabilidade económica; Projecção de espaços e estruturas verdes, 

estudo do equipamento mobiliário e obras de arte a implantar e realização de estudos de 

integração paisagística ; Articulação das suas actividades com outros profissionais, 

nomeadamente nas áreas do planeamento do território, arquitectura, reabilitação social e 

urbana, e engenharia. 

b) Que a relação jurídica de emprego  público seja o Contrato de Trabalho e Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado ; 

c) Que no referido procedimento se apliquem os Métodos de Selecção obrigatórios, 

previstos   nos  números  1, 2  e 3   do  artigo  5 3.º  da LVCR,   por  remissão do n.º 1 do 

artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Jane iro: 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 



 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

43 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 4 postos de trabalho na 

carreira geral de Técnico Superior,  com as seguintes atribuições, competências ou 

actividades: 

Exerce, com autonomia e responsabilidade, funções de estudo, concepção e adaptação de 

métodos e processos científico - técnicos, inerentes à licenciatura, e inseridos nos seguintes 

domínios de actividade: 

Direcção técnica desportiva: Planeamento, elaboração, organização e controle de acções 

desportivas ; Gestão e racionalização de recursos humanos e materiais desportivos. 

Programas e desenvolvimento desportivo: Concepção e aplicação de projectos de 

desenvolvimento desportivo. Formação desportiva - clubes e autarquias: - 

Desenvolvimento de projectos e acções ao nível da intervenção nas colectividades, de acordo 

com o projecto de desenvolvimento desportivo. Treino desportivo (jovens e alta competição): 

Orientação, acompanhamento e desenvolvimento de treino de jovens nos vários escalões de 

formação desportiva. 

b) Que a relação jurídica de emprego  público seja o Contrato de Trabalho e Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado; 

c) Que no referido procedimento se apliquem os Métodos de Selecção obrigatórios, 

previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  53.º   da LVCR,  por  remissão do n.º 1 do 

artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Jane iro:  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

44 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 



 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 1 posto de trabalho na 

carreira geral de Técnico Superior , com as seguintes atribuições, competências ou 

actividades:  

Efectua estudos de natureza científico - técnica, tendo em vista a fundamentação da tomada de 

decisões, em áreas como recursos humanos, apoio social, educativo e cultural, colaborando, 

nomeadamente, nas seguintes áreas: Promoção de acções necessárias ao recrutamento,  

selecção e  orientação  profissional dos  trabalhadores; 

Resolução de problemas de adaptação e readaptação  social  dos  indivíduos, grupos ou 

comunidades;  Detecção de necessidades da comunidade educativa, com o fim de propor a 

realização de acções de prevenção e medidas adequadas, designadamente em casos de 

insucesso escolar; Identificação de necessidades de ocupação de tempos livres, promovendo e 

apoiando actividades de índole cultural, educativa e recreativa. 

b) Que a relação jurídica de emprego  público seja o Contrato de Trabalho e Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado; 

c) Que   no   referido   procedimento  se   apliquem   os   Métodos  de   Selecção 

obrigatórios,  previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  5 3.º  da LVCR,  por  remissão 

do n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, d e 22 de Janeiro: 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

45 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 1 posto de trabalho na 

carreira geral de Técnico Superior , com as seguintes atribuições, competências ou 

actividades: 

Estuda fenómenos físicos e humanos do território no que respeita às suas distribuições 

espaciais e interligações às escalas local, regional e nacional; Efectua estudos sobre o 

ambiente natural, o povoamento, as actividades dos grupos humanos e os equipamentos 

sociais nas suas relações mútuas, fazendo observações directas ou interpretando e aplicando 

resultados obtidos por ciências conexas; Efectua estudos em diversos domínios, 

nomeadamente localização e distribuição espacial de infra-estruturas, população, actividades e 



 

equipamentos, ordenamento do território, desenvolvimento regional e urbano, planeamento 

biofísico e riscos ambientais, defesa e salvaguarda do património natural ou construído com 

vista ao arranjo do espaço e à melhoria de vida das populações;  Recorre, com frequência, a 

tecnologias informáticas, como no caso dos sistemas de informação geográfica que permitem 

obter, armazenar, manipular e analisar informação especialmente referenciada, produzindo 

diversos tipos de documentos geográficos de relacionamento dos fenómenos. 

b) Que a relação jurídica de emprego público seja o Contrato de Trabalho e Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado; 

c) Que   no   referido   procedimento  se   apliquem   os   Métodos  de   Selecção 

obrigatórios,  previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  5 3.º  da LVCR,  por  remissão 

do n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, d e 22 de Janeiro: 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

46 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 1 posto de trabalho na 

carreira geral de Técnico Superior , com as seguintes atribuições, competências ou 

actividades: 

Promove as acções respeitantes à movimentação e gestão de pessoal, a fim de possibilitar 

uma correcta afectação dos recursos humanos  existentes, com as necessidades de cada 

serviço; Define os perfis mais adequados a cada cargo ou função, por forma a adequar o 

funcionário à função e daí obter ganhos de rentabilidade; Afere da necessidade de formação 

profissional, avaliando as exigências impostas a cada serviço e os valores humanos 

disponíveis, promovendo as necessárias adaptações e acções de formação; Promove as 

acções necessárias ao recrutamento de pessoal, definindo perfis, métodos e critérios de 

selecção; Assegura a adequação com as normas legais vigentes, os processos de contratação 

ou recrutamento de pessoal, promovendo o normal decurso dos processos; Afere dos métodos 

de condução de pessoal, promovendo acções internas destinadas a rentabilizar e humanizar os 

recursos humanos disponíveis; Preconiza e promove reuniões tendentes à adopção dos 

métodos de avaliação de pessoal mais correctos e mais adequados a cada cargo ou função; 

Assegura uma correcta gestão de conflitos internos e promove a sua resolução. 



 

b) Que a relação jurídica de emprego público seja o Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado; 

c) Que no   referido   procedimento  se   apliquem   o s   Métodos  de   Selecção obrigatórios,  

previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  53.º   da LVCR,  por  remissão do n.º 1 do 

artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Jane iro:  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

47 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 1 posto de trabalho na 

carreira geral de Técnico Superior , com as seguintes atribuições, competências ou 

actividades:  

Realiza estudos e outros trabalhos de natureza jurídica,  conducentes à definição e 

concretização das políticas do Município; Elabora pareceres e informações sobre a 

interpretação e aplicação da legislação, bem como normas e regulamentos internos;  Recolhe, 

trata e difunde legislação, jurisprudência, doutrina e outra informação necessária ao serviço em 

que está integrado; Pode ser incumbido de coordenar e superintender na actividade de outros 

profissionais e, bem assim, de acompanhar processos judiciais. 

b) Que a relação jurídica de emprego público seja o Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado; 

c) Que   no   referido   procedimento  se   apliquem   os   Métodos  de   Selecção 

obrigatórios,  previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  5 3.º  da LVCR,  por  remissão 

do n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, d e 22 de Janeiro:  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 



 

48 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 1 posto de trabalho na 

carreira geral de Técnico Superior , com as seguintes atribuições, competências ou 

actividades: 

Exerce com autonomia e responsabilidade funções de estudo, concepção e adaptação de 

métodos e processos científico - técnicos, inerentes à respectiva licenciatura, inseridas, 

nomeadamente, nos seguintes domínios de actividade: Análise, estudos e emissão de 

pareceres, numa perspectiva macroscópica, sistemática, integrada nos assuntos que lhe são 

submetidos, para tratamento à luz das ciências do ambiente; Elaboração de propostas 

fundamentadas de solução de problemas concretos na área ambiental ; Preparação, 

elaboração e acompanhamento de projectos ambientais ; Participação, com eventual 

coordenação, em equipas interdisciplinares compostas por técnicos superiores ou outros; 

Intervenção no diálogo privilegiado com outros ramos de especialidades para a prossecução de 

objectivos com conteúdo pluridisciplinar. 

b) Que a relação jurídica de emprego  público seja o Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado; 

c) Que   no   referido   procedimento  se   apliquem   os   Métodos  de   Selecção 

obrigatórios,  previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  5 3.º  da LVCR,  por remissão do 

n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 2 2 de Janeiro: 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

49 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte:  

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 1 posto de trabalho na 

carreira geral de Técnico Superior,  com as seguintes atribuições, competências ou 

actividades: 



 

Desenvolve funções de estudo e aplicação de natureza técnica, requerendo formação na  área  

de  engenheiro  técnico civil ,  designadamente  nos  seguintes  domínios   de actividade: 

Estudo, concepção  e elaboração de projectos de diversos tipos de obras, instalações e 

equipamentos; Preparação e fiscalização da sua construção, montagem e funcionamento; 

Realização de vistorias técnicas;  Fiscalização  de  obras no  âmbito das construções 

particulares. 

b) Que a relação jurídica de emprego  público seja o Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado; 

c) Que no referido procedimento se apliquem os Métodos de Selecção obrigatórios,  

previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  53.º   da LVCR,  por remissão do n.º 1 do 

artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Jane iro : 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

50 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 7 postos de trabalho na 

carreira geral de Assistente Operacional , com  as seguintes atribuições, competências ou 

actividades: 

Assegura a limpeza e conservação das instalações; Vigia e zela pela segurança das 

instalações; Colabora eventualmente nos trabalhos auxiliares  de montagem, desmontagem e 

conservação de equipamentos; Auxilia a execução de cargas e descargas; Realiza tarefas de 

arrumação e distribuição; Executa outras tarefas simples, não especificadas de carácter 

manual e exigindo principalmente esforço físico e conhecimentos práticos. 

b) Que a relação jurídica de emprego  público seja o Contrato de Trabalho e Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado; 

c) Que no referido   procedimento  se   apliquem   os   Métodos  de   Selecção obrigatórios,  

previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  53.º   da LVCR,  por  remissão do n.º 1 do 

artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Jane iro : 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 



 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

51 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 14 postos de trabalho na 

carreira geral de Assistente Operacional, com  as seguintes atribuições, competências ou 

actividades : participar com os docentes no acompanhamento das crianças durante o período 

de funcionamento da escola com vista a assegurar um bom ambiente educativo; exercer as 

tarefas de atendimento e encaminhamento dos utilizadores das escolas e controlar as entradas 

e saídas da escola; providenciar a limpeza, arrumação, conservação e boa utilização das 

instalações, bem como do material e equipamento didáctico e informático necessário ao 

desenvolvimento do processo educativo; cooperar nas actividades que visem a segurança de 

crianças e jovens na escola; acompanhar as refeições transmitindo igualmente competências 

no âmbito do saber estar à mesa durante as mesmas; efectuar, no interior e exterior, tarefas de 

apoio de modo a permitir o normal funcionamento dos serviços e prestar apoio e assistência 

em situações de primeiros socorros e, em caso de necessidade, acompanhar a criança ou o 

aluno à unidade de prestação de cuidados de saúde. 

b) Que a relação jurídica de emprego  público seja o Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado ; 

c) Que   no   referido   procedimento  se   apliquem   os   Métodos  de   Selecção 

obrigatórios,  previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  5 3.º  da LVCR,  por  remissão 

do n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, d e 22 de Janeiro : 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

52 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 



 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 1 posto de trabalho na 

carreira geral de Assistente Operacional , com  as seguintes atribuições, competências ou 

actividades : 

Constrói e aplica na oficina estruturas metálicas  ligeiras para edifícios, pontes, caldeiras, 

caixilharias  ou outra obras; Interpreta desenhos e outras especificações técnicas; Corta 

chapas de aço , perfilados de alumínio  e tubos, por meio de tesouras mecânicas, maçaricos 

ou por outros processos; Utiliza diferentes matérias para as obras a realizar, tais como 

macacos hidráulicos, marretas, martelos, cunhas, material de corte, de soldar e de 

aquecimento; Enforma chapas e perfilados de pequenas secções; Fura e escaria os furos para 

os parafusos e rebites; Por vezes, encurva ou trabalha de outra maneira chapas e perfilados, 

executa a ligação de elementos metálicos por meio de parafusos, rebites ou outros processos. 

b) Que a relação jurídica de emprego  público seja o Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado ; 

c) Que   no   referido   procedimento  se   apliquem   os   Métodos  de   Selecção 

obrigatórios,  previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  5 3.º  da LVCR,  por remissão do 

n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 2 2 de Janeiro :  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

53 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 1 posto de trabalho na 

carreira geral de Assistente Técnico  com  as seguintes atribuições, competências ou 

actividades : 

Efectua levantamentos topógrafos , sob a orientação do engenheiro geógrafo, tendo em vista a 

elaboração de plantas, planos, cartas e mapas que se destinam à preparação e orientação de 

trabalhos de engenharia ou para outros fins; Efectua levantamentos topográficos, apoiando-se 

normalmente em vértices geodésicos existentes; Determina rigorosamente a posição relativa 

de pontos notáveis de determinada zona de superfície terrestre, cujas coordenadas e cotas 

obtém por triangulação, trilateração, poligonação, intersecções directa e inversa, nivelamento, 

processos gráficos ou outros; Regula e utiliza os instrumentos de observação, tais como 



 

tacómetros, teodolitos, níveis, estádias, telurómetros, etc. ; Procede a cálculos sobre os 

elementos colhidos no campo; procede à implantação no terreno de pontos de referência para 

determinadas construções, traça esboços e desenhos e elabora relatórios das operações 

efectuadas; Pode dedicar-se, consoante a sua qualificação, a um campo de topografia 

aplicada, como hidrografia, a ductografia, a imbegrafia, a mineralogia ou a aerodromografia, e 

ser designado em conformidade como perito geómetra ou agrimensor. 

b) Que a relação jurídica de emprego  público seja o Contrato de Trabalho e Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado ; 

c) Que   no   referido   procedimento  se   apliquem   os   Métodos  de   Selecção 

obrigatórios,  previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  5 3.º  da LVCR,  por  remissão 

do n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, d e 22 de Janeiro : 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

54 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 1 posto de trabalho na 

carreira geral de Assistente Técnico , com  as seguintes atribuições, competências ou 

actividades:  

Executa e ou compõem maquetas, desenhos, mapas, cartas ou gráficos relativos á área de 

actividade dos serviços a partir de elementos que lhe são fornecidos e segundo normas 

técnicas especificas, e bem assim, executa as correspondentes artes finais; Executa trabalhos 

de pormenorização em projectos de construção civil e arquitectura; Executa desenhos 

cartográficos de espaços exteriores, dedicados ou não à construção civil e zonas verdes, e , 

bem assim, de planos de enquadramento urbano paisagístico; executa desenhos de plantas de 

implantação topográfica de espaços exteriores; Executa a ampliação e a redução de desenhos; 

Efectua o cálculo de dimensões superfícies, volumes e outros factores não especificados. 

b) Que a relação jurídica de emprego  público seja o Contrato de Trabalho e Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado ; 

c) Que   no   referido   procedimento  se   apliquem   os   Métodos  de   Selecção 

obrigatórios,  previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  5 3.º  da LVCR,  por remissão do 

n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 2 2 de Janeiro : 



 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

55 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 3 postos de trabalho na 

carreira geral de Assistente Técnico,  com  as seguintes atribuições, competências ou 

actividades: 

Desenvolve funções que se enquadram  em directivas gerais dos dirigentes e chefias, de 

expediente, arquivo, secretaria, contabilidade – pr ocessamento, pessoal e 

aprovisionamento e economato , tendo em vista assegurar o funcionamento dos órgãos 

incumbidos da prestação de bens e serviços; Executa predominantemente as seguintes tarefas 

: assegura a transmissão da comunicação entre os vários órgãos e entre estes e os 

particulares, através do registo, redacção, classificação e arquivo de expediente e outras 

formas de comunicação ; Assegura trabalhos de dactilografia; Trata informação, recolhendo e 

efectuando apuramentos estatísticos elementares e elaborando mapas, quadros ou utilizando 

qualquer outra forma de transmissão eficaz dos dados existentes; Recolhe, examina, confere e 

procede à escrituração de dados relativos às transações financeiras e contabilísticas, podendo 

assegurar a movimentação de fundo de maneio; Recolhe, examina e confere elementos 

constantes dos processos, anotando faltas ou anomalias e providenciando pela sua correcção 

e andamento, através de ofícios, informações ou notas, em conformidade com a legislação 

existente; organiza, calcula e desenvolve os processos relativos à situação de pessoal e à 

aquisição e ou manutenção de material, equipamento, instalações ou serviços; Participa, 

quando for caso disso, em operações de lançamento, liquidação e cobrança de impostos, taxas 

e outros rendimentos municipais. 

b) Que a relação jurídica de emprego  público seja o Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado ; 

c) Que   no   referido   procedimento  se   apliquem   os   Métodos  de   Selecção 

obrigatórios,  previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  5 3.º  da LVCR,  por remissão do 

n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 2 2 de Janeiro :  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 



 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

56 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 1 posto de trabalho na 

carreira geral de Assistente Técnico , com as seguintes atribuições, competências ou 

actividades: 

Instala, conserva e inspecciona instalações eléctricas  novas ou modificadas e verifica a sua 

conformidade com as normas legalmente estabelecidas. 

b) Que a relação jurídica de emprego público seja o Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado; 

c) Que   no   referido   procedimento  se   apliquem   os   Métodos  de   Selecção 

obrigatórios,  previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  5 3.º  da LVCR,  por  remissão 

do n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, d e 22 de Janeiro:  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

57 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 2 postos de trabalho na 

carreira geral de Assistente Técnico,  com as seguintes atribuições, competências ou 

actividades: 

Incumbe-lhe especificamente realizar as tarefas genericamente cometidas aos técnicos de 

informática , sob a supervisão destes ou de especialistas de informática, em particular no que 



 

respeita ao apoio de utilizadores  à operação de computadores e ao suporte e programação 

de sistemas de microinformática. 

b) Que a relação jurídica de emprego  público seja o Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado; 

c) Que   no   referido   procedimento  se   apliquem   os   Métodos  de   Selecção 

obrigatórios,  previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  5 3.º  da LVCR,  por  remissão 

do n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, d e 22 de Janeiro: 

A Câmara deliberou por maioria com o voto contra do Vereador do PS, aprovar a proposta 

apresentada. 

Pelo Vereador do PS foi presente a seguinte declaração de voto: 

“Não concordo que se pretenda seleccionar um trabalhador com a categoria de assistente 

técnico, integrada na carreira geral com o mesmo nome, para a realização de tarefas 

cometidas a técnicos de informática.  

Para além de não ser justo aproveitar-se de quem tem habilitações e conhecimentos 

específicos para ser inserido numa carreira especial e sujeitá-lo ao regime menos favorável de 

uma carreira geral, também não se compreende que o Município continue a não ter no seu 

mapa de pessoal qualquer profissional de informática. 

É igualmente inaceitável que se anuncie que o candidato escolhido virá a ser supervisionado 

por técnicos e especialistas do Município quando eles não existem no mapa de pessoal. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

58 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ). 

Proponho: 

a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 1 posto de trabalho na 

carreira geral de Assistente Técnico , com  as seguintes atribuições, competências ou 

actividades : 

Medidor-orçamentista  — determina as qualidades e custos dos materiais e de mão-de-obra 

necessários para a execução de uma obra: Analisa as diversas componentes do projecto, as 

memórias descritivas e os cadernos de encargos; Efectua medições e determina as 

quantidades de materiais, de mão-de-obra e de serviços necessários, utilizando os seus 

conhecimentos de desenho, dos materiais e dos processos e métodos de execução de obras; 



 

Calcula os valores globais, utilizando, nomeadamente, tabelas de preços; Organiza os 

orçamentos e indica os materiais a empregar nas operações a efectuar; 

Providencia no sentido de manter as tabelas de preços actualizadas. 

b) Que a relação jurídica de emprego  público seja o Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado ; 

c) Que   no   referido   procedimento  se   apliquem   os   Métodos  de   Selecção 

obrigatórios,  previstos  nos números  1, 2  e 3  do  artigo  5 3.º  da LVCR,  por  demissão 

do n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83-A/2009, d e 22 de Janeiro : 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

 

PROPOSTA 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO  

CONCURSAL 

EM REGIME DE CONTRATO 

DE TRABALHO POR TEMPO  

INDETERMINADO 

59 - Pelo Sr. Presidente foi presente a proposta do teor seguinte: 

“Tendo em consideração o Mapa de Pessoal deste Município que prevê os postos de trabalho 

agora a abrir, no cumprimento do artigo 5.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro ( LVCR ).  

Proponho: 

 a) Que se instrua o processo burocrático com as formalidades legais, a fim de ser recrutado, 

através de procedimento concursal comum, pessoal para ocupar 2 postos de trabalho na 

carreira geral de Técnico Superior , com as seguintes atribuições, competências ou 

actividades:  

Exerce com autonomia e responsabilidade, funções de investigação, estudos, concepção e 

aplicação de métodos e processos, enquadrados em conhecimentos profissionais inerentes à 

licenciatura e inseridos nos seguintes domínios:  Elaboração de informação e pareceres de 

carácter técnico sobre processos e viabilidades de construção; Concepção e realização de 

projectos de obras, tais como edifícios, pontes, barragens, portos, aeroportos, vias férreas e 

edificações industriais, preparando, organizando e superintendendo a sua construção 

manutenção e reparação; Concepção de projectos de estrutura e fundações, escavação e 

contenção periférica, redes interiores de água e esgotos, rede de incêndio e rede de gás; 

Concepção e análise de projectos de arruamentos, drenagem de águas pluviais e de águas 

domésticas e abastecimento de águas relativos a operações de loteamentos urbanos; Estudo, 

se necessário, do terreno e do local mais adequado para a construção da obra; Execução dos 

cálculos, assegurando a resistência e a estabilidade da obra considerada, e tendo em atenção 

factores como a natureza dos materiais de construção a utilizar, pressões de água, resistência 

aos ventos, a sismos e mudanças de temperatura; Preparação do programa e coordenação 

das operações à medida que os trabalhos prosseguem; Preparação, organização e 

superintendência dos trabalhos de manutenção e reparação de construções existentes; 



 

Fiscalização e direcção técnica de obras; Realização de vistorias técnicas; Colaboração e 

participação em equipas multidisciplinares para elaboração de projectos para obras de 

complexa ou elevada importância técnica ou económica; Concepção e realização de planos de 

obras, estabelecendo estimativas de custo e orçamentos, planos de trabalho e especificações, 

indicando o tipo de materiais, máquinas e outros equipamentos necessários; Preparação dos 

elementos necessários para lançamento de empreitadas, nomeadamente elaboração do 

programa de concurso e caderno de encargos. 

b) Que a relação jurídica de emprego  público seja o Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas por Tempo Indeterminado; 

c) Que    no    referido    procedimento   se   apliqu em    os   Métodos   de    Selecção  

obrigatórios,   previstos   nos  números   1,  2   e  3   do  a rtigo   53.º  da  LVCR,   por   

remissão do n.º 1 do artigo 6.º da Portaria n.º 83- A/2009, de 22 de Janeiro: 

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a proposta apresentada. 

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta. 

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram doze horas, da qual se lavrou a 

presente acta que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada.  

 


