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02 de novembro de 2020 

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 

PONTE DE LIMA 

Data da reunião: 02 de novembro de 2020 
Local da Reunião: Edifício dos Paços do Concelho 

PRESENÇAS: 

Presidente: 

Eng. Victor Manuel Alves Mendes 

Vereadores: 

Engª Mecia Sofia Alves Correia Martins 

Dr. Abel Lima Baptista 
Drª Ana Maria Martins Machado 

Engº Vasco Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz 

Dr.ª Maria João Lima Moreira Sousa 

Dr. Paulo Jorge da Cunha Barreiro de Sousa 

FALTAS: 

Início da Reunião: Quinze horas 
Encerramento: Dezassete horas e vinte minutos 

2 

Secretário: Chefe de Divisão Municipal: Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de 

Castro Araújo 

Prestou Colaboração Técnica: Mª Guilhermina Franco 

Resumo Diário de Tesouraria: 
Saldo ..................... 7 .604.511.69 Euros 

OBS: A Ata foi aprovada por minuta 
~ 
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_PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: ______________ _ 

_ O Senhor Presidente da Câmara Municipal no uso da palavra, considerando o 

comunicado do Conselho de Ministros, face à situação epidemiológica que se verifica em 

Portugal, o Governo decidiu renovar o estado de calamidade em todo o território nacional 

até às 23h59 do dia 15 de novembro de 2020, tendo determinado novas medidas para os 

concelhos com Risco elevado, estando incluído o nosso Concelho, pelo que iremos cumprir 

com tudo o que for determinado. ______________ ,.__ ______ _ 

_ Ainda no uso da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal informou os 

vereadores que está agendada para sexta-feira reunião da Comissão de Proteção Civil para 

avaliação da situação no Concelho de Ponte de Lima - Covid-19. 

_Intervenção dos Vereadores: _____________________ _ 

_ Usou da palavra o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista para entre outros assuntos 

referir que deveríamos estipular e divulgar no que diz respeito às reuniões públicas, no 

âmbito das restrições impostas pela pandemia, as limitações relativas às presenças, bem 

como as possibilidades ao dispor dos munícipes para se inscreverem previamente com vista 

à possibilidade de participarem nas reuniões. _________________ _ 

_ Ainda no uso da palavra, o Senhor Vereador Dr. Abel Lima Baptista questionou a 

Câmara Municipal no sentido de perceber o ponto de situação do licenciamento do 

Bricomarché, na medida em que o equipamento foi licenciado com a execução da rotunda, 

no entanto a rotunda ainda não foi executada. -----------------
- A Senhora Vereadora Dr.ª Maria João Sousa no uso da palavra colocou as seguintes 

questões à Câmara Municipal: o ponto de situação da Casa de Caridade; o prazo de execução 

da empreitada relativa ao Controlo de espécies exóticas invasoras aquáticas, terminava no 

dia 31 de outubro, porque razão os trabalhos continuam em curso. ________ _ 

_ O Senhor Presidente e os Senhores Vereadores prestaram os esclarecimentos tidos por 

convenientes. ____________________________ _ 

_ ORDEM DO DIA: Presente a ordem de trabalhos, foram tomadas as seguintes resoluções 

acerca dos assuntos dela constantes. ---------------------
_ ( 01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: - A Câmara Municipal em 

cumprimento do disposto no número 2, do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e sem prejuízo da sua prévia aprovação sob a forma de minuta, para efeitos do 

disposto nos números 3 e 4 do citado artigo, deliberou por unanimidade aprovar a ata da 
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reunião realizada a 19 de outubro de 2020, pelo que vai a mesma ser assinada pelo Exmo. 

Senhor Presidente e pela Secretária. ___________________ _ 

_ (02) OBRAS PARTICULARES __________________ _ 

_ 2.1 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 3/18 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 1/19 - Lote nº 12, na Rua de Quingosta, Lote nº 12, na Freguesia de Arca e 

Ponte de Lima - Requerente: Armindo Manuel Teixeira de Melo - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 1/19, lote nº 12, sito na Rua de Quingosta, Lote nº 12, Freguesia de Arca e 

Ponte de Lima, requerido por Armindo Manuel Teixeira de Melo. 

_2.2 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 130/85 E 7 /06 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 130/85 - Lote nº 10 na Rua dos Campos Novos nº 301, na Freguesia de 

Arcozelo - Requerente: Ângela Sofia da Cunha Gomes - Promoção de consulta aos 

proprietários por edital, conforme o disposto no nº 3 do art.º 6º do RME. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade promover a consulta aos proprietários por edital, 

conforme o disposto no nº 3 do art.º 6º do RME, Processo de Loteamento nº 130/85 e 7 /06 

- Pedido de alteração ao alvará de loteamento nº 130/85, Lote nº 10, sito na Rua dos 

Campos Novos, nº 301, da Freguesia de Arcozelo, requerido por Ângela Sofia da Cunha 

Gomes. _____________________________ _ 

_ 2.3 - PROCESSO DE LOTEAMENTO Nº 66/78 - Pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 66/78 - Lote nº 4, na Rua da Porta de Braga nº 46, na Freguesia de Arca e 

Ponte de Lima - Requerente: João Paulo Soares Fiúza Branco - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o pedido de alteração ao alvará de 

loteamento nº 66/78, lote nº 4, sito na Rua da Porta de Braga, nº 46, da Freguesia de Arca e 

Ponte de Lima, requerido por João Paulo Soares Fiúza Branco. __________ _ 

_ (03) OBRAS PÚBLICAS ___________________ _ 

_ 3.1 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DA ENVOLVENTE À ESCOLA SECUNDÁRIA" -

Revisão de Preços - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

revisão de preços no valor de 6.514,34 € (seis mil quinhentos e catorze euros e trinta e 

quatro cêntimos), mais IVA à taxa legal em vigor, da empreitada de "Requalificação da 

Envolvente à Escola Secundária", de acordo com o proposto na informação prestada pelos 

serviços técnicos, a 17 de setembro de 2020. ________________ _ 

_ 3.2 - EMPREITADA DE "REDE VIÁRIA MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA - BENEFICIAÇÃO 

DA EM 525, EM 1288, EM 1230, EM 1230-1 E EM 1227, NAS FREGUESIAS DE ESTORÃOS, 
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CABRAÇÃO, MOREIRA DO LIMA E RENDUFE" - Adjudicação e aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Relatório Final, 

adjudicando a empreitada "Rede Viária Municipal de Ponte de Lima - Beneficiação da EM 

525, EM 1288, EM 1230, EM 1230-1 e EM 1227, nas Freguesias de Estarãos, Cabração, 

Moreira do Lima e Rendufe", à empresa "Predilethes Construções, Lda.", pelo valor total de 

209.510,00€ (duzentos e nove mil quinhentos e dez euros), mais IVA à taxa legal em vigor. 

Mais deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato. __________ _ 

_ 3.3 - EMPREITADA DE "ALARGAMENTO DA ATUAL REDE DE ESGOTOS - SANEAMENTO 

NA RUA DA CHAMUSCA, NA FREGUESIA DA RIBEIRA E NA RUA E TRAVESSA DO ESCUDEIRO, 

NA FREGUESIA DE ARCA E PONTE DE LIMA" - Adjudicação e aprovação da Minuta do 

Contrato. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Relatório Final, 

adjudicando a empreitada "Alargamento da Atual Rede de Esgotos - Saneamento na rua da 

Chamusca, na Freguesia da Ribeira e na Rua e Travessa do Escudeiro, na Freguesia de Arca e 

Ponte de Lima", à empresa Limabuild, Engenharia & Construção, Lda., pelo valor de 

214.082,00€ (duzentos e catorze mil e oitenta e dois euros), mais IVA à taxa legal em vigor. 

Mais deliberou por unanimidade aprovar a minuta do contrato. __________ _ 

_ 3.4 - EMPREITADA DE "AMPLIAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO CLUBE NÁUTICO DE PONTE 

DE LIMA" - Revogação da decisão de contratar e Aprovação do projeto de execução, 

caderno de encargos, decisão de contratar, escolha do procedimento, peças do 

procedimento, fixação do critério de adjudicação do preço mais baixo, júri do 

procedimento, gestor do contrato e prazo de execução. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar as propostas contidas no relatório final de 28 de julho, decisão de não 

adjudicação da Empreitada de "Ampliação do Edifício Sede do Clube Náutico de Ponte de 

Lima", nos termos da alínea b) do n.Q 1 do artigo 79Q do Código dos Contratos Públicos, 

revogando a decisão de contratar nos termos do artigo 80Q do Código dos Contratos 

Públicos, deliberada a 10 de agosto de 2020. Mais deliberou por unanimidade aprovar a 

decisão de contratar, a abertura do procedimento por concurso público, o projeto de 

execução, as peças do procedimento e prazo de execução em 270 dias. Mais deliberou por 

unanimidade no cumprimento do n.Q 2 do artigo 46.Q - A do Código dos Contratos Públicos, 

não adjudicar por lotes, considerando o seguinte: a unidade de execução é necessária para 

atingir a otimização do controle da coordenação da execução geral do contrato; com a 

divisão em lotes do objeto do contrato, diferentes operadores/empresas seriam 

incorporados na execução da obra, coincidindo no tempo e gerando um problema de 
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coordenação de todos os meios humanos e materiais que dificultariam a coordenação de 

segurança, além de complicar desnecessariamente o trabalho, podendo elevar seu custo; os 

potenciais conflitos gerados no decorrer da execução da obra, fruto da eventual tentativa de 

desresponsabilização por parte das entidades executantes por atrasos e incumprimentos; 

questões de garantia futura dos trabalhos executados quando está em causa a atuação, em 

simultâneo, de mais de uma entidade; optar pelo critério de adjudicação da proposta 

economicamente mais vantajosa na modalidade de "avaliação do preço" - proposta mais 

baixa, conforme artigo 742, n.21, ai. b) do Código dos Contratos Públicos; designar como júri 

do procedimento os seguintes elementos: como Presidente o Senhor Vereador Eng.2 Vasco 

Nuno Magalhães Velho de Almeida Ferraz, como vogais efetivos, a Chefe da Divisão 

Administrativa e Financeira, Dr.~ Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo, e o Chefe da 

Divisão de Estudos e Planeamento, Eng.2 Rogério Margalho Pereira; como vogais suplentes 

os Técnicos Superiores Eng.2 João Jácome Fernandes de Almeida Fornelos e Eng.2 Luís 

Miguel Pereira. Mais deliberou por unanimidade considerando o disposto no n.2 2 do artigo 

692 do Código dos Contratos Públicos, delegar no júri do procedimento as seguintes 

competências: prestar esclarecimentos, nos termos do artigo 502 do CCP; classificar 

documentos da proposta, ao abrigo do artigo 662 do CCP; prorrogar o prazo fixado para 

apresentação das propostas, nos termos do disposto nos artigos 642 e 1332 do CCP; notificar 

os interessados das decisões da entidade adjudicante que apreciem questões que decorram 

no procedimento, anteriores ao relatório final, nos termos do artigo 4672 do CCP. O Senhor 

Vereador Dr. Abel Lima Baptista não participou na discussão e votação deste ponto, 

declarando-se impedido. ________________________ _ 

_ 3.5 - EMPREITADA DE "RECUPERAÇÃO DA ANTIGA ESCOLA DE SERDEDELO PARA 

INCUBADORA DE EMPRESAS" - Pedido de prorrogação de prazo para apresentação de 

caução - Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara a 29 de 

outubro de 2020. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para os 

efeitos do disposto no número 3, do artigo 352, do Anexo 1, da Lei n.2 75/13, de 12 de 

setembro, ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 29 

de outubro de 2020, de autorização da prorrogação de prazo, de mais cinco dias úteis, para 

apresentação de caução. _________________________ _ 

_ {04) JUNTAS DE FREGUESIA ___________________ _ 

_ 4.1 - FREGUESIA DE CALHEIROS - Comparticipação financeira destinada à obra de 

"Construção de muro de suporte à Via - Rua da Arcela". A Câmara Municipal deliberou por 



02 de novembro de 2020 7 

unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até ao montante máximo de 

3.566,05 € (três mil quinhentos e sessenta e seis euros e cinco cêntimos), à Freguesia de 

Calheiros, destinada a comparticipar a obra de "Construção de muro de suporte à Via - Rua 

da Arcela", a transferir após a conclusão da obra e mediante informação dos serviços 

técnicos do Município, aprovando a execução dos trabalhos. ___________ _ 

_ 4.2 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Comparticipação financeira destinada à obra 

de "Beneficiação da Rua do Penedo Branco". A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade considerando que pertence à zona prevista para subsídios de montanha, 

atribuir uma comparticipação financeira de 90% até ao montante máximo de 1.488,24 € (mil 

quatrocentos e oitenta e oito euros e vinte e quatro cêntimos), à Freguesia de Refoios do 

Lima, destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua do Penedo Branco", a 

transferir após a conclusão da obra e mediante informação dos serviços técnicos do 

Município, aprovando a execução dos trabalhos. _______________ _ 

_ 4.3 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - Comparticipação financeira destinada à obra 

de "Beneficiação da Rua da Veiga". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

considerando que pertence à zona prevista para subsídios de montanha, atribuir uma 

comparticipação financeira de 90% até ao montante máximo de 3.649,05 € (três mil 

seiscentos e quarenta e nove euros e cinco cêntimos), à freguesia de Refoios do Lima, 

destinada a comparticipar a obra de "Beneficiação da Rua da Veiga", a transferir após a 

conclusão da obra e mediante informação dos serviços técnicos do Município, aprovando a 

execução dos trabalhos. 

_4.4 - FREGUESIA DE SÃO PEDRO D' ARCOS - Comparticipação financeira destinada à 

obra de "Execução de muro de suporte à plataforma da Rua de Barrancos". A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma comparticipação financeira de 70% até 

ao montante máximo de 6.956,25 € (seis mil novecentos e cinquenta e seis euros e vinte e 

cinco cêntimos), à Freguesia de São Pedro D' Arcos, destinada a comparticipar a obra de 

"Execução de muro de suporte à plataforma da Rua de Barrancos", a transferir após a 

conclusão da obra e mediante informação dos serviços técnicos do Município, aprovando a 

execução dos trabalhos. 

_4.5 - FREGUESIA DE VITORINO DAS DONAS - Comparticipação financeira destinada à 

obra de "Beneficiação da Rua de Sub-Vinhas, Rua de Vilarinho, Rua da Varziela, Rua da 

Gadanha e Rua da Lagoa". A Câmara Municipal deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipação financeira até ao montante máximo de 17.781,50 € (dezassete mil 7 
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setecentos e oitenta e um euros e cinquenta cêntimos), à Freguesia de Vitorino das Donas, 

destinada a comparticipar a obra de pavimentação das Ruas de Sub-Vinhas e da Lagoa, em 

virtude de terem sido intervencionadas com a colocação de coletor de saneamento, a 

transferir à medida da execução dos trabalhos e mediante informação dos serviços técnicos 

do Município, aprovando a sua execução. Mais deliberou por unanimidade atribuir uma 

comparticipação de 70% até ao montante máximo de 15.377,95 € (quinze mil trezentos e 

setenta e sete euros e noventa e cinco cêntimos), à Freguesia de Vitorino das Donas, 

destinada a comparticipar a obra de pavimentação das Ruas de Vilarinho, Varziela e 

Gadanha, a transferir à medida da execução dos trabalhos e mediante informação dos 

serviços técnicos do Município, aprovando a sua execução. 

_4.6 - FREGUESIA DE BERTIANDOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2º/3º CICLOS E SECUNDÁRIO - 2020/2021 

- Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

lnteradministrativo e respetivo anexo, para a delegação e exercício da competência relativa 

ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Bertiandos, a que se refere a alínea gg), 

do número 1, do artigo 33º, do Anexo 1, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, assegurando 

o transporte escolar dos alunos do 2º, 3º ciclo e secundário, no ano letivo 2019/2020. Mais 

deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, 

em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 25º, do Anexo 1, da Lei 

nº 75/2013, de 12 de setembro. _____________________ _ 

_ 4.7 - FREGUESIA DE CABRAÇÃO E MOREIRA DO LIMA - CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2º/3º 

CICLOS E SECUNDÁRIO - 2020/2021 - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a minuta do Contrato lnteradministrativo e respetivo anexo, para a 

delegação e exercício da competência relativa ao transporte escolar para a Junta de 

Freguesia de Cabração e Moreira do Lima, a que se refere a alínea gg), do número 1, do 

artigo 33º, do Anexo 1, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, assegurando o transporte 

escolar dos alunos do 2º, 3º ciclo e secundário, no ano letivo 2019/2020. Mais deliberou por 

unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, em 

conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 25º, do Anexo 1, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setem'bro. 

4.8 - FREGUESIA DE ESTORÃOS - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2º/3º CICLOS E SECUNDÁRIO - 2020/2021 -
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Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

lnteradministrativo e respetivo anexo, para a delegação e exercício da competência relativa 

ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Estarãos, a que se refere a alínea gg), do 

número 1, do artigo 33Q, do Anexo 1, da Lei nQ 75/2013, de 12 de setembro, assegurando o 

transporte escolar dos alunos do 2Q, 3Q ciclo e secundário, no ano letivo 2019/2020. Mais 

deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, 

em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 25Q, do Anexo I, da Lei 

nQ 75/2013, de 12 de setembro. ____________________ _ 

_ 4.9 - FREGUESIA DE FONTÃO - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DELEGAÇÃO DE 

COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 2Q/32 CICLOS E SECUNDÁRIO - 2020/2021 -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a minuta do Contrato 

lnteradministrativo e respetivo anexo, para a delegação e exercício da competência relativa 

ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Fontão, a que se refere a alínea gg), do 

número 1, do artigo 33Q, do Anexo 1, da Lei nQ 75/2013, de 12 de setembro, assegurando o 

transporte escolar dos alunos do 2Q, 3Q ciclo e secundário, no ano letivo 2019/2020. Mais 

deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal, 

em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do artigo 25Q, do Anexo 1, da Lei 

nQ 75/2013, de 12 de setembro. ____________________ _ 

_ 4.10 - FREGUESIA DE REFOIOS DO LIMA - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS - TRANSPORTES ESCOLARES 22/32 CICLOS E SECUNDÁRIO 

- 2020/2021 - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

minuta do Contrato lnteradministrativo e respetivo anexo, para a delegação e exercício da 

competência relativa ao transporte escolar para a Junta de Freguesia de Refoios do Lima, a 

que se refere a alínea gg), do número 1, do artigo 33Q, do Anexo 1, da Lei nQ 75/2013, de 12 

de setembro, assegurando o transporte escolar dos alunos do 2Q, 3Q ciclo e secundário, no 

ano letivo 2019/2020. Mais deliberou por unanimidade submeter à apreciação e aprovação 

da Assembleia Municipal, em conformidade com o disposto na alínea k), do número 1, do 

artigo 25Q, do Anexo 1, da Lei nQ 75/2013, de 12 de setembro. __________ _ 

_ (05) ASSUNTOS DIVERSOS __________________ _ 

_ 5.1 - REGULAMENTO DE EDIFICAÇÕES DO CONCELHO DE PONTE DE LIMA - Aprovação 

da proposta de aditamento do artigo 442-A. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar a proposta de aditamento do artigo 44Q·A. Mais deliberou por 

unanimidade submeterá apreciação e aprovação da Assembleia Municipal. _____ _ 
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_5.2 - ÉPOCA MÉDIA E ALTA 2021 - Aprovação da proposta de definição de datas para 

aplicação de tarifário da época alta, média e tarifa especial 2021. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a proposta de definição de datas para aplicação de 

tarifário da época alta, média e tarifa especial 2021. ______________ _ 

_ 5.3 - AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO CONTRATUAL DE 15 

RECURSOS HUMANOS PARA OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO - Ratificação dos 

despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara a 25 e 29 de setembro de 2020 de 

Adjudicação e aprovação da Minuta do Contrato. A Câmara Municipal deliberou por 

maioria com cinco votos a favor e dois votos contra dos Senhores Vereadores Dr. Abel Lima 

Baptista e Dr.ª Maria João Sousa, nos termos e para os efeitos do disposto no número 3, do 

artigo 35Q, do Anexo 1, da Lei n.Q 75/13, de 12 de setembro, ratificar os despachos proferidos 

pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 25 e 29 de setembro de 2020, de abertura de 

procedimento para aquisição de prestação de serviços de gestão contratual de 15 recursos 

humanos para os estabelecimentos de educação e ensino, de ajudicação à Firma "Leader -

Empresa de Trabalho Temporário, Lda.", pelo valor de 163.798,80€ (cento e sessenta e três 

mil setecentos e noventa e oito euros e oitenta cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em 

vigor e aprovação da Minuta do Contrato, respetivamente. Os Senhores Vereadores Dr. Abel 

Lima Baptista e Dr.ª Maria João Sousa apresentaram declaração de voto, que se anexa à 

presenta ata, como documento número um e se considera como fazendo parte integrante 

da mesma. ____________________________ _ 

_ 5.4 - HABITAÇÃO SOCIAL - Presente uma informação do Serviço Social a propor a 

permuta da Sr.ª Maria Carlinda Lopes e Sousa, no fogo sito na Travessa do Castilhão nQ 57, 

na Freguesia de Ardegão, Freixo e Mato para o fogo sito na Travessa do Castilhão nº 71 -

Lote 2, na Freguesia de Ardegão, Freixo e Mato, com uma renda apoiada de 120,77 euros. 

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a transferência da inquilina Maria 

Carlinda Lopes e Sousa e respetivo agregado, para o fogo sito na Travessa do Castilhão, nQ 

71, Lote 2, na Freguesia de Ardegão, Freixo e Mato, com uma renda apoiada de 120,77 

euros, conforme consta da informação prestada pelo Serviço Social. ________ _ 

_ 5.5 - DERIVADAS & SEGMENTOS, SA - Alteração da implantação do POP. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade autorizar a alteração da implantação do POP na 

Freguesia de Vitorino dos Piães. _____________________ _ 

_ 5.6 - ESCOLA DESPORTIVA DE VIANA- Solicita a cedência dos Pavilhões Municipais nos 

dias 27, 28 e 29 de novembro, para a realização do Campeonato Naci7 1ms. A W' 
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Câmara Municipal deliberou por unanimidade autorizar a cedência dos Pavilhões Municipais 

nos dias 27, 28 e 29 de novembro, a título gratuito, à Escola Desportiva de Viana, para a 

realização do Campeonato Nacional de Trampolins, devendo cumprir com o Plano de 

Contingência, aprovado para os Pavilhões. _________________ _ 

_ 5.7- ESCOLA PROFISSIONAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DE PONTE 

DE LIMA - Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara de 26 de outubro de 

2020. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade nos termos e para os efeitos do 

disposto no número 3, do artigo 3SQ, do Anexo 1, da Lei n.Q 75/13, de 12 de setembro, 

ratificar o despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal a 26 de outubro 

de 2020, de autorização de cedência do Espaço Expolima no dia 01 de novembro de 2020, à 

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Ponte de Lima. 

_5.8 - ACORDO DE GESTÃO "ROTUNDA DE ACESSO NA EN201 AO POLO DO GRANITO 

DAS PEDRAS FINAS - PONTE DE LIMA" - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar o Acordo de Gestão "Rotunda de Acesso na EN201 ao Pólo do Granito 

das Pedras Finas - Ponte de Lima." ____________________ _ 

_ 5.9 - CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DO DIREITO DE SUPERFÍCIE ENTRE O MUNICÍPIO DE 

PONTE DE LIMA E A CASA DO POVO DE FREIXO -Aprovação. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade aprovar a minuta do Contrato de Constituição do Direito de Superfície a 

celebrar entre o Município de Ponte de Lima e a Casa do Povo de Freixo. ______ _ 

_ 5.10 - EXPLORAÇÃO DO BAR DOS PAÇOS DO CONCELHO - Aprovação do Programa de 

Concurso e Caderno de Encargos. A Câmara Municipal tomou conhecimento e deliberou por 

unanimidade concordar com o Programa de Concurso e Caderno de Encargos. 

_5.11 - NÉLIA SARAIVA - "ROSÁLIA A PRINCESA DO LIMA" - Presente uma proposta da 

Comissão Editorial para aquisição de 30 exemplares da obra. A Câmara Municipal deliberou 

por unanimidade considerando a proposta da comissão editorial, adquirir 30 exemplares da 

obra "Rosália A Princesa do Lima", da autoria de Nélia Saraiva, pelo preço unitário de 10,00€ 

(dez euros). ____________________________ _ 

_ 5.12 - DIA MUNDIAL DO ENOTURISMO - 8 DE NOVEMBRO DE 2020 - Entrada gratuita 

no Centro de Interpretação e Promoção do Vinho Verde - Aprovação. A Câmara Municipal 

deliberou por unanimidade aprovar a entrada gratuita no Centro de Interpretação e 

promoção do Vinho Verde, no dia 08 de novembro de 2020 - Dia Mundial do Enoturismo. _ 

_ 5.13 - PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE DE 

LIMA E O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PONTE DE LIMA - Aprovação. A Câmara 
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Municipal deliberou por unanimidade aprovar o Protocolo de Colaboração entre a Câmara 

Municipal de Ponte de Lima e o Agrupamento de Escolas de Ponte de Lima relativo à 

utilização do Pavilhão Municipal, ficando da responsabilidade da Escola Secundária de Ponte 

de Lima, a gestão do espaço, nomeadamente o cumprimento do Plano de Contingência. _ 

_ 5.14 - AÇÃO SOCIAL ESCOLAR - Alteração de Procedimento para o Ano Letivo 

2020/2021 - Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta de alteração do procedimento para o ano letivo 2020/2021, Ação Social Escolar, 

pelo que, os beneficiários passam a receber diretamente do Município os reembolsos 

previstos no nº6 do artigo 29º do Decreto-lei nº 55/2009. ___________ _ 

_ (06} ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIOS, ________________ _ 

_ 6.1 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA "OS LIMIANOS" -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o contrato programa 

de desenvolvimento desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal de Ponte de Lima e a 

Associação Desportiva "Os limianos". 

_6.2 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E O BASKET CLUB LIMIENSE - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o contrato programa de desenvolvimento 

desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal de Ponte de Lima e o Basket Club Limiense. _ 

_ 6.3 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E O GRUPO DESPORTIVO DE VITORINO DOS PIÃES -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o contrato programa 

de desenvolvimento desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal de Ponte de Lima e o 

Grupo Desportivo de Vitorino dos Piães. 

_6.4 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E O FUTEBOL CLUBE DE CABAÇOS - Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o contrato programa de desenvolvimento 

desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal de Ponte de Lima e o Futebol Clube de 

Cabaços. ____________________________ _ 

_ 6.5 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E O ANAIS FUTEBOL CLUBE - Aprovação. A Câmara -

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o contrato programa de desenvolvimento 

desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal de Ponte de Lima e o Anais Futebol Clube._ 
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_6.6 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E A ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DE ARCOZELO -

Aprovação. A Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o contrato programa 

de desenvolvimento desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal de Ponte de Lima e a 

Associação Cultural Recreativa de Arcozelo. ________________ _ 

_ 6.7 - CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE A CÂMARA 

MUNICIPAL DE PONTE DE LIMA E A ESCOLA DESPORTIVA LIMIANA- Aprovação. A Câmara 

Municipal deliberou por unanimidade aprovar o contrato programa de desenvolvimento 

desportivo a celebrar entre a Câmara Municipal de Ponte de Lima e a Escola Desportiva 

Limiana. _____________________________ _ 

_ {07) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA:- Nos termos dos números 3 e 4, do artigo 57º, 

da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, foi deliberado por unanimidade aprovar a ata desta 

reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos. 

_ENCERRAMENTO:- Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente da Câmara 

declarou encerrada a reunião pelas dezassete horas e vinte minutos. _______ _ 

Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada. __ _ 

-__ ___:::::::,,.O__.PrL~~:~==·=====-2:--:: >- f-;:r- ~ 
A Secretária, 

t-l,•~ 51-< f,,.-,,.,,db Vll b .k ç,;fn> 11";!? 



DECLARAÇÃO DE VOTO 

Os despachos feito pelo presidente da câmara, em 25 e 29 de setembro, que agora se querem 

ratificar, tinham, nos termos do n.3, do artigo 35º, da lei 75/2013, de 12 de setembro, de ser 

sujeitos a ratificação da câmara municipal "na primeira reunião realizada após a sua prática, sob 
pena de anulabilidade", ou seja, teriam de vir a ratificação na reunião de 6 de outubro pp. 

Estamos aqui perante a pratica de uma ilegalidade da qual não queremos pactuar, até porque a 

questão não é apenas de forma, é também e, sobretudo, de desbaratar dinheiro. 

A necessidade de pessoal para dar apoio às escolas é de há muito sabida e conhecida, não 

estamos perante "circunstâncias excecionais, e no caso de, por motivo de urgência". Pelo menos 

desde janeiro do corrente ano que as escolas careciam de 15 assistentes operacionais, isso 

mesmo é reconhecido pelo presidente da câmara por despacho de 17 de janeiro de 2020 quando 

determina a abertura de procedimento concursal para recrutar 15 assistentes operacionais, 

exatamente o mesmo número que agora contrata através de uma empresa de cedência de mão
de-obra (ver Doe. Anexo). 

É sabido que ao concurso aberto, pelo referido despacho, concorreram cidadãos em número 

muito superior ao das vagas existentes, ou seja, o concurso não ficou deserto, por isso não se 

entende porque é que esse concurso não foi concluído e feito o recrutamento dos trabalhadores 
necessários. 

Vejamos ainda e também a forma como esta aquisição de mão-de-obra é nefasta para o 
município: 

O total da proposta é de 163 798,80€ a que acresce IVA, no total de 201474,52€, para o 

fornecimento de 15 trabalhadores, pelo prazo de 9 meses, ou seja estamos a despender 

mensalmente a importância de 22 385,83€, o que dá uma despesa por posto de trabalho de 1 
494,39€. 

Considerando que a remuneração dos trabalhadores da administração pública a que 

correspondem os profissionais fornecidos pela empresa, são os assistentes operacionais, cujo 

salário mensal é de 635€/mês, tendo ainda direito a subsidio de alimentação de 4, 77€/dia de 

trabalho e a subsidio de férias e de Natal correspondente ao tempo de contrato, havendo ainda 

a contribuição da entidade patronal para segurança social, temos que o custo com um 
trabalhador contratado seria de cerca de 1016€/mês. 

Há, por isso, um acréscimo de despesa, motivado pela inércia da câmara de quase 27 000€, 

acréscimo que em nada beneficie as escolas, nem os trabalhadores. 

Pelos motivos que aqui deixamos expostos votamos contra a ratificação dos despachos do 
presidente da câmara. 

Ponte de Lima, 2 de novembro de 2020. 

Os vereadores eleitos por Ponte de Lia Minha Terra- PLMT, 

Abel Baptista , r 
Maria João Sousa '\Q_u.°' ~~ ~e.,.:~ 
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Município de Ponte de Lima 

Aviso 

Procedimento concursal comum para constituição de vinculo de emprego público a 
termo resolutivo certo, para preenchimento de 15 postos de trabalho -Assistente 

Operacional. 

Para efeitos do disposto nos artigos 30º e 33º da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, anexa à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, conjugado com o disposto no artigo 

11º da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril, torna-se público que, por deliberação de 

Câmara Municipal de 31 de outubro de 2019, e por despacho do Presidente da Câmara 

Municipal, de 17 de janeiro de 2020, se encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis, a 

contar do dia seguinte à data da publicação do extrato deste aviso no Diário da República, 

procedimento concursal comum para constituição de vínculo de emprego público a 

termo resolutivo certo, pelo prazo de um ano, eventualmente renovável nos termos 

legais, para preenchimento de 15 postos de trabalho, previstos e não ocupados no mapa 

de pessoal desta Câmara, na carreira/categoria de Assistente Operacional. 

1- Nos termos da alínea b} do n.º 1 do artigo 11º da Portaria n.º 125-A/2019, o presente 

aviso será publicitado na 2.ª série do Diário da República, por extrato, na BEP - Bolsa de 

Emprego Público, acessível em www.bep.gov.pt e na página eletrónica do Município de 

Ponte de Lima, em www.cm-pontedelima.pt. 

2 - De acordo com a solução interpretativa uniforme da Direção--Geral das Autarquias 

Locais, de 15 de maio de 2014, devidamente homologada pelo Exmo. Senhor Secretário 

de Estado da Administração Local, em 15 de julho de 2014, as Autarquias Locais não têm 

que 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, dado que o artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 

na sua atual redação, determina que, na Administração autárquica, o exercício das 

competências previstas para a entidade gestora do sistema de requalificação (INA), 

compete a uma entidade gestora da requalificação nas autarquias (EGRA) relativamente 

aos respetivos processos de reorganização e trabalhadores, a constituir no âmbito de 

Tel 258 900 400. Fax 258 900 41 O. Praça da República. 4990-062 Ponte de Lima. geral@cm-pontedelima.pt. www.cm•pontedelima.pt 
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cada área metropolitana e comunidade intermunicipal. Consultada a Comunidade 

lntermunicipal do Alto Minho - CIM Alto Minho, enquanto Entidade Gestora da 

Requalificação nas Autarquias Locais (EGRA), nos termos dos artigos 16º e 16º- A do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de dezembro, na sua atual redação, foi prestada a 

seguinte informação, a 11 de novembro de 2019: "A Comunidade lntermunicipal do Alto 

Minho - CIM Alto Minho declara a inexistência da Entidade Gestora da Requalificação nas 

Autarquias- EGRA". 

3 - Legislação aplicável: 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, na sua redação atual (LTFP), Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que aprovou o 

Orçamento do Estado para 2019, Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, e CPA-Código 

do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 

4 - Fundamentação: 

Os fundamentos de relevante interesse público no recrutamento encontram-se 

expressos na proposta, aprovada em reunião da Câmara Municipal de 31 de outubro de 

2019. 

5 - Identificação e caracterização dos postos de trabalho: 

Desempenho de funções inerentes ao conteúdo funcional de assistente operacional, 

designadamente o desempenho de funções de natureza executiva, de caráter manual ou 

mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com grau 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. 

6 - Local de Trabalho: 

Área do Concelho de Ponte de Lima. 

7 - Requisitos de Admissão: 

7.1- Os previstos no artigo 17.º da LTFP, são os seguintes: 

a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção 

internacional ou lei especial; 

b) 18 anos de idade completos; 

c) Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício 

daquelas que se propõe desempenhar; 
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d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; 

e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 

7.2 - Outros requisitos: - Nível habilitacional exigido: 

Escolaridade mínima obrigatória, de acordo com a data de nascimento de cada 

candidato, sem possibilidade de substituição do nível habilitacional por formação e, ou, 

experiência profissionais. A escolaridade obrigatória é aferida segundo a data de 

nascimento: nascidos até 31/12/1966: 4º ano de escolaridade; nascidos até 31/12/1980: 

6º ano de escolaridade; nascidos após 01/01/1981: 9º ano de escolaridade (sem prejuízo 

de eventuais situações já existentes e enquadráveis no âmbito do previsto na Lei n.º 

85/2009, de 27 de agosto - 12º ano de escolaridade). Os candidatos detentores de 

habilitação estrangeira devem comprovar o reconhecimento, equivalência ou registo de 

grau académico, nos termos da legislação aplicável. 

8 -Âmbito do recrutamento: 

Em cumprimento do estabelecido no n.º 3 do artigo 30º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, na sua atual redação, o recrutamento inicia-se de entre trabalhadores com vínculo 

de emprego público por tempo indeterminado, previamente estabelecido. Considerando 

os princípios da racionalização, da eficiência e da economia processual que devem 

presidir à atividade dos serviços públicos, na impossibilidade de ocupação do posto de 

trabalho por aplicação do anteriormente disposto, deverá proceder-se ao recrutamento 

de trabalhadores com relação jurídica de emprego público a termo resolutivo certo ou 

incerto ou sem relação jurídica de emprego público, nos termos do n.º 4 do mesmo 

preceito legal. 

9 - Prazo de validade: 

Se, em resultado do presente procedimento concursal, a lista de ordenação final contiver 

um número de candidatos aprovados superior ao dos postos de trabalho a ocupar, é 

constituída uma reserva de recrutamento interna que será utilizada sempre que, no 

prazo máximo de 18 meses contados da data da homologação da lista de ordenação final, 

haja necessidade de ocupação de idênticos postos de trabalho, sendo o procedimento 

concursal válido para o preenchimento dos postos de trabalhos a ocupar e para os efeitos 

do disposto nos nº 3 e nº 4 do artigo 30º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril 

10 - Forma e prazo de apresentação da candidatura: 

A candidatura é formalizada mediante preenchimento do "Formulário de Candidatura ao 

Procedimento Concursal" (disponível na página www.cm-pontedelima.pt}, dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, no prazo de 10 dias úteis contados da ., 
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data da publicação do presente aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), devidamente 

assinado, e deverá conter os elementos mencionados no artigo 199 da Portaria: 

a) Identificação do procedimento concursal, com indicação da carreira, categoria e 

atividade caracterizadoras do posto de trabalho a ocupar; 

b) Identificação da entidade que realiza o procedimento; 

c) Identificação do candidato pelo nome, data de nascimento, sexo, nacionalidade, 

número de identificação civil, endereço postal e eletrónico, caso exista; 

d) Situação perante cada um dos requisitos de admissão exigidos, designadamente: 

- Os previstos no artigo 17.2 da LTFP, enumerados no ponto 7 do presente aviso; 

-A identificação do vínculo de emprego público previamente estabelecida, bem como da 

carreira e categoria de que seja titular, da posição remuneratória que detém nessa data, 

da atividade que executa e do órgão ou serviço onde exerce funções, quando aplicável; 

- Nível habilitacional e área de formação académica ou profissional. 

e) No caso dos candidatos com deficiência, declaração do respetivo grau de incapacidade 

e tipo de deficiência, bem como dos elementos necessários a garantir que o processo de 

seleção dos candidatos com deficiência se adequa, nas suas diferentes vertentes, às 

capacidades de comunicação/expressão; 

f) Menção de que o candidato declara serem verdadeiros os factos constantes da 

candidatura. 

11 - Documentação exigida, juntamente com o requerimento nos termos do ponto 

anterior: 

a) Declaração de autorização para recolha e tratamento de dados (disponível na página 

www.cm-pontedelima.pt); 

b) Curriculum vitae detalhado, atualizado, datado e devidamente assinado, dele devendo 

constar as habilitações literárias e experiência profissional, designadamente as funções 

que exerce e exerceu, com indicação dos respetivos períodos de duração e atividades 

relevantes, assim como a formação profissional detida em matéria relacionada com a 

área funcional do posto de trabalho, com indicação expressa das entidades promotoras, 

duração e datas; 

c) Comprovativo das ações de formação frequentadas e/ou relacionadas com a 

caraterização do posto de trabalho a ocupar, mencionadas no curriculum vitae, que 

possam relevar para a apreciação do seu mérito; 

d) Fotocópia do certificado de habilitações literárias. 

11. 1- Candidatos com vínculo de emprego público: 

- Os candidatos detentores de vínculo de emprego público por tempo indeterminado ou 

a termo resolutivo certo devem ainda entregar os seguintes documentos: 
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a) Declaração do serviço onde exercem funções, reportada ao prazo estabelecido para 

apresentação das candidaturas, com identificação da relação jurídica de emprego 

público, com indicação da carreira e categoria de que seja titular, da posição 

remuneratória que detém nessa data, da atividade que executa, bem como da avaliação 

de desempenho com a respetiva menção qualitativa e quantitativa das últimas três 

avaliações; 

11. 2 - Nos termos dos n2s 6 e 7 do artigo 20.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 

os candidatos que exerçam funções na Câmara Municipal de Ponte de Lima ficam 

dispensados de apresentar os documentos referidos no ponto anterior, desde que 

expressamente declarem que os mesmos se encontram arquivados no respetivo 

processo individual. 

11. 3 - A não apresentação dos documentos comprovativos do preenchimento dos 

requisitos de admissão determina a exclusão do procedimento concursal, nos termos da 

alínea a) do n.º 8 do artigo 202 da Portaria. 

12 -A candidatura deverá ser apresentada em suporte papel, por correio registado com 

aviso de receção, para o endereço postal, Praça da República, 4990-062 Ponte de Lima, 

ou ser entregue pessoalmente, nos dias úteis, no Gabinete de Atendimento ao Munícipe 

da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Praça da República, das 9:00 às 12:00 e das 14:00 

às 16:00 horas, até o termo do prazo fixado. 

12. 1- Não são aceites candidaturas enviadas por correio eletrónico. 

13 - Métodos de seleção e critérios a utilizar: 

O método de seleção obrigatório nos termos do disposto no n.2 6 do artigo 36.º da LTFP 

é a Avaliação Curricular complementado pelo método de seleção facultativo - Entrevista 

Profissional de Seleção. 

13. 1 - Avaliação Curricular (AC), visa analisar a qualificação dos candidatos, 

designadamente a habilitação académica ou profissional, percurso profissional, 

relevância da experiência adquirida e da formação realizada. A classificação deste 

método será obtida através da aplicação da seguinte fórmula: 

AC = HA (25%) +FP (25%) +EP (50%) 

A avaliação curricular terá uma ponderação de 60% para a valoração final, sendo 

avaliados os seguintes fatores: 

a) Habilitações académicas (HA): 

- Escolaridade obrigatória - 16 valores 

- Habilitações superiores às legalmente exigidas - 20 valores 

b) Formação profissional (FP): 
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Para a valoração do parâmetro da Formação Profissional (FP), considerar-se-ão as áreas 

de formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com as exigências e as 

competências necessárias ao exercício da função em causa. Serão valoradas as ações de 

formação frequentadas nos últimos 5 anos até à data de abertura do presente 

recrutamento e desde que se encontrem devidamente comprovadas através de 

documento idóneo, até ao limite máximo de 20 valores, de acordo com a aplicação dos 

seguintes critérios: 

- Sem formação - O valores 

- Inferior a 50 horas - 14 valores 

- Superior ou igual a 50 horas e inferior a 250 horas -16 valores 

- Superior ou igual a 250 horas e inferior a 350 horas -18 valores 

- Superior a 350 horas - 20 valores 

Na ausência de indicação do número de horas nos respetivos documentos 

comprovativos, serão contabilizadas 7 horas por cada dia de formação. 

c) Experiência profissional (EP): 

A valoração do parâmetro Experiência Profissional (EP) será efetuada com incidência 

sobre a execução de atividades inerentes ao posto de trabalho e o grau de complexidade 

das mesmas. A experiência profissional será valorada tendo em linha de conta o 

desempenho efetivo de funções na área para o qual é aberto o presente recrutamento. 

Só será contabilizado como tempo de experiência profissional o correspondente ao 

desenvolvimento efetivo de funções inerentes ao posto de trabalho a que se destina o 

presente recrutamento, e desde que se encontre devidamente comprovado, através de 

documento idóneo. Será valorado da seguinte forma: 

- Inferior a 1 ano de experiência - 12 valores 

- Superior ou igual a 1 ano e inferior a 4 anos -14 valores 

- Superior ou igual a 4 anos e inferior a 8 anos -16 valores 

- Superior a 8 anos - 20 valores 

Este método (Avaliação Curricular) será valorado na escala de O a 20 valores, 

considerando-se a valoração até às centésimas, e tem efeito eliminatório para os 

candidatos que obtenham classificação inferior a 9,50 valores. 

13. 2 - Entrevista Profissional de Seleção (EPS) será valorada na escala de O a 20 valores, 

sendo eliminatória para classificações inferiores a 9,50 valores. Visa avaliar, de forma 

objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos de natureza comportamental 

evidenciados durante a interação entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente 

os relacionados com a capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal, a qual 

terá a duração prevista de 20 minutos. A valoração final deste método é obtida por 

votação nominal e por maioria. 

Te! 258 900 400 • Fax 258 900 41 O • Praça da República • 4990-062 Ponte de Uma • geral@cm-pontedelima.pt • 



~ MUNICÍPIO PONTE B ~ 
Este método tem uma ponderação de 40% para a valoração final, e é avaliado segundo 

os níveis classificativos de Elevado (20 valores), Bom (16 valores), Suficiente (12 valores), 

Reduzido (8 valores) e Insuficiente (4 valores) e versará sobre os seguintes aspetos, de 

acordo com a fórmula seguinte: 

EPS = EPAL (15%) + EPAR (40%) + CC (15%) + RI (15%) + MI (15%), em que: 

- EPAL - Experiência Profissional na Administração Local - Procura avaliar os 

conhecimentos da realidade municipal; sentido crítico e capacidade para argumentação 

perante cenários hipotéticos ou reais; conhecimentos dos princípios éticos e valores na 

administração municipal; capacidade e facilidade na promoção de uma boa imagem; 

capacidade para equacionar factos e acontecimentos de nível profissional ou geral, sendo 

que: 

Apresentando um nível Elevado - 20 valores; 

Apresentando um nível Bom -16 valores; 

Apresentando um nível Suficiente 12 valores; 

Apresentando um nível Reduzido - 8 valores; 

Apresentando um nível Insuficiente - 4 valores. 

- EPAR - Experiência Profissional na Área a Recrutar - Procura avaliar visão, 

conhecimentos práticos e técnicos, capacidade de corresponder às exigências do serviço, 

comportamento face às tarefas inerentes ao lugar a prover, níveis de desenvolvimento e 

variedade de conhecimentos profissionais apreendidos e a sua utilidade para o exercício 

das funções a que concorre, sendo que: 

Apresentando um nível Elevado - 20 valores; 

Apresentando um nível Bom - 16 valores; 

Apresentando um nível Suficiente - 12 valores; 

Apresentando um nível Reduzido - 8 valores; 

Apresentando um nível Insuficiente - 4 valores. 

- CC - Capacidade de Comunicação - Procura avaliar o discurso e a coerência do mesmo 

na explanação das ideiàs e linguagem utilizada, sendo que: 

Apresentando um nível Elevado - 20 valores; 

Apresentando um nível Bom -16 valores; 

Apresentando um nível Suficiente - 12 valores; 

Apresentando um nível Reduzido - 8 valores; 

Apresentando um nível Insuficiente - 4 valores. 

- RI - Relacionamento Interpessoal - Procura-se avaliar a capacidade para interagir em 

contextos sociais e profissionais, capacidade de resolução de conflitos, capacidade para 

interagir com pessoas de características diferentes e a sociabilidade, em que: 

Apresentando um nível Elevado - 20 valores; 

Apresentando um nível Bom - 16 valores; 
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Apresentando um nível Suficiente - 12 valores; 

Apresentando um nível Reduzido - 8 valores; 

Apresentando um nível Insuficiente - 4 valores. 

- MI - Motivação e Interesse - Neste parâmetro, serão averiguados os interesses e 

motivações profissionais dos candidatos inerentes à função a desempenhar, 

especialmente, se as razões da candidatura constituem uma opção consciente do 

candidato, em que: 

Apresentando um nível Elevado - 20 valores; 

Apresentando um nível Bom - 16 valores; 

Apresentando um nível Suficiente - 12 valores; 

Apresentando um nível Reduzido - 8 valores; 

Apresentando um nível Insuficiente - 4 valores. 

14 - A classificação final dos candidatos, será expressa numa escala de O a 20 valores, e 

resultará da média ponderada das classificações obtidas nos métodos de seleção 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

CF = AC (60%) + EPS (40%) em que: 

CF = Classificação Final; AC = Avaliação Curricular; EPS " Entrevista Profissional de 

Seleção. 

15 - Serão excluídos os candidatos que não compareçam ao método de seleção, quando 

convocados, bem como os que obtenham uma valoração inferior a 9,50 valores num dos 

métodos de seleção, não lhes sendo aplicado o método de avaliação seguinte. 

Em caso de igualdade de valoração entre os candidatos, os critérios de preferência a 

adotar serão os previstos no artigo 27.2 da Portaria n.2 125-A/2019, de 30 de abril e 

definidos pelo júri. 

16 - Composição do júri: 

Presidente: Dr.ª Maria Sofia Fernandes Velho de Castro Araújo, Chefe de Divisão 

Administrativa e Financeira. 

Vogais efetivos: Eng.2 Rogério Lopes Margalho Oliveira Pereira, Chefe de Divisão Estudos 

e Planeamento, que substituirá o Presidente do Júri, nas suas faltas e impedimentos e -

Dr.ª Maria Catarina Pereira, Técnica Superior (Secção de Pessoal). 

Vogais suplentes: Dr.ª Filomena Mimoso da Silva, Técnica Superior (Gabinete Jurídico) e 

Maria Madalena Sousa Barros Nunes, Coordenadora Técnica (Secção de Pessoal}. 
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17 -As atas do júri, onde constam os parâmetros de avaliação e respetiva ponderação de 

cada um dos métodos a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de valoração final do 

método, serão facultadas aos candidatos, sempre que solicitadas. 

18 - Exclusão e notificação de candidatos: 

Os candidatos excluídos são notificados, por uma das formas previstas no artigo 10.º e 

nos termos dos artigos 22.º e 23.º da Portaria, na sua atual redação, para a realização da 

audiência dos interessados nos termos do artigo 121.º do Código do Procedimento 

Administrativo. As alegações a proferir pelos mesmos devem ser feitas em formulário 

tipo para o exercício do direito de participação. 

19 - Os candidatos admitidos e aprovados em cada método de seleção são convocados 

através de notificação do dia, hora e local para realização dos métodos de seleção por 

uma das formas previstas no artigo 10.2, da Portaria. 

20 - A publicação dos resultados obtidos em cada método de seleção intercalar é 

efetuada através da lista, ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público 

das instalações da Câmara Municipal de Ponte de Lima e disponibilizada na sua página 

eletrónica. 

21-A lista unitária de ordenação final dos candidatos, depois de homologada, nos termos 

do artigo 28.º da portaria será afixada no Município de Ponte de Lima e disponibilizada 

na página eletrónica www.cm-pontedelima.pt e enviada aos candidatos, após a 

conclusão da aplicação de todos os métodos de seleção, por uma das formas previstas 

no artigo 10.º da Portaria. 

22 - Posicionamento remuneratório: 

4.ª posição remuneratória da categoria de Assistente Operacional, nível 4 da tabela 

remuneratória única, a que corresponde o valor de 635,07 €. 

23 - Nos termos do Decreto-Lei n.2 29/2001 de 03 de fevereiro, e para efeitos de 

admissão a concurso, os candidatos com deficiência devem declarar, no formulário de 

candidatura, o respetivo grau de incapacidade e tipo de deficiência e, nos termos do 

disposto no n.º 1 do artigo 3.2 do citado diploma, no procedimento do concurso "em que 

o número de lugares postos a concurso seja igual ou superior a 10, é obrigatoriamente 

fixada uma quota de 5% do total do número de lugares, com arredondamento para a 

unidade, a preencher por pessoas com deficiência". 

~ 
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24 - Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Administração Pública, 

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. 

Paços do Concelho de Ponte de Lima, 17 de janeiro de 2020, 

O Presidente da Câmara Municipal 

.ff . ~ 
~anuel Alves Mendes, Eng.2 
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