
MUNICIPIO PONTE B LIMA 
TERRA RICA DA HUMANIDADE 

DELIBERA(:AO 

_4.4 - ALTERA<;AO DO MAPA DE PESSOAL 2014. A Camara Municipal 

deliberou por maio ria com seis votos a favor e urn voto contra do Senhor V ereador 

Dr. Filipe Viana, aprovar a proposta apresentada de alterayao do mapa de pessoal 

aprovado para o anode 2014. Mais deliberou por maioria com seis votos a favor e urn 

voto contra do Senhor Vereador Dr. Filipe Viana, remeter a aprecia9ao e aprova9ao da 

Assembleia Murticipal. _______________________ _ 

Reuniao da Camara Municipal de 14 de Abril de 2014, 

A CHEFE DE DIVISAO, 

Sofia Velho (Dr.3
) 

Tel 258 900 400 . Fax 258 900 41 o Prac;:a da Republica . 4990.062 Ponte de Lima · geral@cm-pontedelima.pt · www.cm-pontede lima.pt 



. ' 

lnforma~ao: DESPACHO: 

__. .. ..__ _ _j ~ 

De: Chefe da DAF Para: Presidente 

Considerando que: 

- Nos termos da Lei nQ 12-A/2008, de 27 de Fevereir 

Remunerac;oes (LVCR), as entidades publicas, anualmente, revem o respetivo 

Mapa de Pessoal, adaptando-o a realidade vigente. 

- 0 mapa de pessoal contem a indicac;ao do numero de postos de trabalho de que 

o seu 6rgao ou servic;o carece para o desenvolvimento das respetivas atividades, 

caracterizados em func;ao da atribuic;ao, competencia ou atividade que o seu 

ocupante se destina a cumprir ou a executar; do cargo ou carreira e categoria 

que lhes correspondam e dentro de cada carreira e, ou categoria, quando 

imprescindlvel, da area de formac;ao academica ou profissional de que o seu 

ocupante deva ser titular. 

- Os mapas de pessoal sao aprovados, mantidos e alterados pela entidade 

competente para a aprovac;ao da proposta de orc;amento e tornados publicos por 

afixac;ao no 6rgao ou servic;o e inserc;ao em pagina eletr6nica da entidade, assim 

devendo permanecer. 

Verifica-se que no mapa de pessoal proposto para o ano de 2014, e aprovado em 

conjunto com os restantes documentos previsionais, existem necessidades que 

se torn am importantes suprir. 

Propoe-se que se aprove a criac;ao de mais dois postos de trabalho, para Tecnico 

Superior - Arquiteto, extinguindo-se dois lugares dos Tecnicos Superiores 

Generalistas, tendo em conta as informac;oes prestadas pelo Chefe da DOU e 

pelo Chefe da DEP, destinando-se os postos de trabalho agora criados a abertura 

dos respetivos procedimentos concursais. 

Em anexo se remete urn quadro resume das alterac;oes agora propostas ao Mapa 

de Pessoal de 2014, no que respeita a lugares a criar e a extinguir. 

A Considerac;ao superior, 

Ponte de Lima, 8 de Abril de 2014, 
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MAPA DE PESSOAL 2014 (Eiaborado nos termos do Art.• 5 da Lei 12-A/2008 de 27 de fevereiro)- Proposta de Altera.;ao 

Atribuic;Ao/Competi!lncias/Actividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Fonnac;ao Acad8mica e/ou Profissional Ocupados Vagos Acriar 

Arquitecto- Concepc;ao e projecc;:3o de conjuntos urbanos, edificac;Oes, obras 
pUblicas e objectos, prestando a devida assistEmcia t8cnica e orienta~o no 
decurso da respectiva execuyao; e labora~o de infonna¢es relativas a 
processes na area da respectiva especialidade, incluindo o planeamento 
urbanistico, bern como sabre a qualidade e adequa~o de projectos para 
licenciamento de obras de constru~o civil au de outras operar;6es 
urbanisticas; colabora9Bo na organiza~o de processes de candidatura a 

T ecnico Superiorrr Scnico Superior Arquitectura 1 2 2 financiamentos comunitilrios, da administrar;ao central ou outros; colaborac;ao 
na defini~o das propostas de estrat~gia, de metodologia e de 
desenvolvimento para as interveny6es urbanisticas e arquitect6nicas; 
coordena~ao e fiscaHzac;ao na execuc;ao de obras. Articula as suas 
actividades com outros profissionais, nomeadamente nas areas do 
planeamento do territ6rio, arquitectura paisagista, reabilita~o social e urbana 
e engenharia. 

Tecnico Superior- Funy6es consultivas. de estudo, planeamento, 
programa~o. avaliac;ao e aplica~o de m8todos e processes de natureza 
tecnica e ou cientifica, que fundamentam e preparam a decisao; Elabora9iio, 
autonomamente ou em grupo, de pareceres e projectos, com diversos graus 
de complexidade, e execu~ao de outras actividades de apoio geral ou 

Tl!cnico Superiorrrecnico Superior 10 5 0 especializado nas areas de actua~o comuns, instrumentais e operatives des 
6rg8os e serviyos; Func;Oes exercidas com responsabilidade e autonomia 
tecnica, ainda que com enquadramento superior qualificado; Representayao 
do 6rgao ou serviyo em assuntos da sua especialidade, tomando opc;Oes de 
indole tecnica, enquadradas per directivas ou orienta¢es superiores. 

Total 11 7 2 

MUNicfPIO DE PONTE DE LIMA 

A extinguir Total 

0 5 

2 13 

2 18 

1/2 
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ref!! : rp/11 .14 
Despacho: 
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,} " ,\~ 1\ Data 8 de Abril de 2014 ~-~i.~ · 

ASSUNTO: 

Contrata~ao de um Tecnico Superior Arquitecto 
Para a DEP 

De: Chefe da DEP Para: Sr. Presidente 

0 tra ba lho desenvolvido na DEP ao nivel da execu!;ao de projectos de a rquitectura e de desenho 

urbana tern sido significative, tanto nos projectos da responsabilidade directa do Municipio como 

nos projectos das freguesias e entidades sem fins lucrativos em que os servi!;OS tecnicos dao todo o 

apoio necessaria. 

Nestes projectos tambem tern sido necessaria organizar e submeter os processos a licenciamento 

bern como OS proceSSOS de consulta as varias entidades intervenientes, procedimentos e 

responsabilidades inerentes a especialidade de arquitectura. 

Com o inicio do procedimento de revisao do PDM, e fundamental que todo o procedimento tenha o 

acompanhamento proximo e atento dos servi!;OS tecnicos do Municipio, dada a necessidade de um 

grande rigor e exigencia neste processo, tanto no acompanhamento do trabalho de campo como da 

verifica!;ao e valida!;ao de todos os documentos escritos e graticos produzidos. 

Este acompanhamento deve ser feito ao Iongo de todo o processo desde o inicio e deve ser 

desempenhado par um Arquitecto com um born conhecimento do concelho. 

Pelas razoes apresentadas coloco a considera!;ao superior da necessidade de abrir concurso para um 

tecnico Superior de Arquitectura que possa dar resposta aos trabalhos em curso na DEP como 

acompanhar de inicio e ao Iongo de todo o procedimento da revisao do PDM. 

A co sidera!;ao superior 
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Para: Ex.m0 Sr. Presidente 

ASSUNTO: Tecnico com formac;ao de arquiteto para a D.O.U .. 

SERVICO: D.O.U.- Gabinete Tecnico 

Relativamente ao assunto em questao, tenho a informar o seguinte: 

Os dois tecnicos com formac;ao de arquiteto que actualmente se encontram a prestar 

servic;o da DOU vao cessar os contratos que os ligam a esta Camara Municipal, urn ja no 

final deste mes de Abril e o outro em setembro. 

A apreciac;ao dos projetos de obras localizados na Vila de Ponte de Lima, por ser uma 

area mais sensivel em termos de patrim6nio classificado e das respectivas zonas de 

protec;ao, e sujeita a parecer do IGESPAR- Direc;ao Regional de Cultura do Norte, deve 

implicar para o tecnico responsavel, alem de urn born conhecimento e dominio de todos 

os regulamentos e pianos de ordenamento de territ6rio aplicaveis a essa area, tambem, 

preferencialmente, a formac;ao de arquiteto. 

Considerando que esse trabalho deve ser desempenhado por urn tecnico com 

formac;ao de arquiteto e dado nao haver vaga prevista no quadro de pessoal desta 

Camara Municipal, venho propor a V.Exa a previsao de1 vaga para 1 tecnico com esta 

formac;ao, por forma a ser possivel a admissao dos mesmos. 

A Considerac;ao Superior, 

20114-04-08 


