Deliberações tomadas em reunião ordinária da Câmara Municipal,
realizada em 03 de agosto de 2017

----- 1 - Aprovação da Ata n.º 14/2017 da reunião ordinária da Câmara
Municipal, realizada no dia 20 de julho de 2017 - Aprovada por unanimidade. ------- 2 - Proposta - Festas em Honra do Divino Salvador de Moure - Fábrica
da Igreja Paroquial de Moure - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade,
aprovar a proposta. -------------------------------------------------------------------------------------- 3 - Proposta - Casa do Povo de Macieira da Lixa – Caminhada - A Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta. --------------------------------- 4 - Minuta de Protocolo - Edificação de um monumento escultórico
alusivo à Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa - CIM-TS - A
Câmara Municipal, nos termos da alínea o), do n.º 1, do artigo 33.º e n.º 1 do artigo
34.º, in fine, ambos da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, deliberou, por
unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo com vista ao financiamento dos encargos
com a edificação de um monumento escultórico alusivo à Comunidade Intermunicipal
do Tâmega e Sousa (CIM-TS), a celebrar entre a CIM-TS e os Municípios de Amarante,
Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de
Canaveses, Paços de Ferreira, Penafiel e Resende, bem como a assunção do encargo
inerente, no valor de 6.818,18 € (seis mil, oitocentos e dezoito euros e dezoito
cêntimos). ------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 - Minuta Protocolo de Colaboração, a celebrar com responsáveis dos
agrupamento

de

escolas,

para

dinamização

das

atividades

enriquecimento curricular (AEC), no ano letivo 2017/2018

de

- A Câmara

Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do Protocolo de Colaboração,
a celebrar entre o Município de Felgueiras e os responsáveis dos Agrupamentos de
Escolas do Município de Felgueiras, para dinamização das atividades de enriquecimento
curricular (AEC), no ano letivo 2017/2018. ---------------------------------------------------------- 6 - Contrato de auxílio financeiro “REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS DANIFICADAS PELOS EVENTOS CLIMATÉRICOS
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VERIFICADOS EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE
FELGUEIRAS” – A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a
celebração do Contrato de Auxílio Financeiro “REPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
RODOVIÁRIAS

MUNICIPAIS

DANIFICADAS

PELOS

EVENTOS

CLIMATÉRICOS

VERIFICADOS EM JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, NO MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS”.
----- 7 - Relação das decisões proferidas em processos de licenciamento no
âmbito

do

Regime

Jurídico

da

Urbanização

e

Edificação

- Tomado

conhecimento. -------------------------------------------------------------------------------------------- 8 - Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 02/2001, Lotes n. 1 e 4 - A
Câmara Municipal, nos termos do parecer técnico do Departamento de Urbanismo, de
Obras e de Ambiente, deliberou, por unanimidade, autorizar a operação de alteração
ao Alvará de Loteamento n.º 02/2001, Lotes n. 1 e 4. -------------------------------------------- 9 - Proposta - Autorização para recrutamento na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de um
posto de trabalho na categoria e carreira geral de técnico superior (ciências
da nutrição) - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e
autorizar a abertura de procedimento concursal nos termos do disposto no n.º 1, do
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, para constituição de
relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, conforme Mapa de Pessoal do Município de
Felgueiras, previamente aprovado, para ocupação de um posto de trabalho na
categoria e carreira geral de Técnico Superior (Ciências da Nutrição) para a Divisão de
Educação, Cultura e Ação Social do Departamento de Serviços da Presidência, de
Policia Municipal e de Proteção Civil. Mais deliberou por unanimidade que, nos termos
do disposto nos n.os 5 e 7 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
(LTFP), Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, possam concorrer trabalhadores com e sem
vínculo de emprego público, ao presente procedimento concursal, por uma questão de
eficiência e eficácia desse procedimento, tal como a previsão de uma redução de
custos, pela desnecessidade de novo procedimento, caso não hajam candidatos com
vínculo de emprego público a concorrer. ------------------------------------------------------------- 10 - Proposta - Autorização para recrutamento na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado de um
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posto de trabalho na categoria e carreira geral de Assistente Técnico - A
Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e autorizar a
abertura de procedimento concursal nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, para constituição de relação jurídica de
emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, conforme Mapa de Pessoal do Município de Felgueiras,
previamente aprovado, para ocupação de um posto de trabalho na categoria e carreira
geral de Assistente Técnico para a Divisão Jurídica, de Contencioso e de Gestão de
Recursos Humanos do Departamento de Administração e Finanças. Mais deliberou por
unanimidade que, nos termos do disposto nos n.os 5 e 7 do artigo 30.º da Lei Geral
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, possam
concorrer trabalhadores com e sem vínculo de emprego público, ao presente
procedimento concursal, por uma questão de eficiência e eficácia desse procedimento,
tal como a previsão de uma redução de custos, pela desnecessidade de novo
procedimento, caso não hajam candidatos com vínculo de emprego público a
concorrer. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 11 - Proposta - Autorização para recrutamento, na modalidade de
contratos de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, de dois
Técnicos

Superiores,

três

Assistentes

Técnicos

e

treze

Assistentes

Operacionais - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e
autorizar a abertura de procedimentos concursais nos termos do disposto no n.º 1, do
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 03 de setembro, para constituição de
relações jurídicas de emprego público, na modalidade de contratos de trabalho em
funções públicas por tempo indeterminado, conforme Mapa de Pessoal do Município de
Felgueiras, previamente aprovado, para ocupação dos seguintes postos de trabalho:-------- REF. A - Um posto de trabalho na categoria e carreira geral de Técnico Superior
(Arquiteto) - Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística;--------------------------------------- REF. B - Um posto de trabalho na categoria e carreira geral de Técnico Superior
(Engenheiro Civil) - Divisão de Projetos e Obras; ---------------------------------------------------- REF. C - Um posto de trabalho na categoria e carreira geral (Assistente Técnico)
- Divisão de Educação, Cultura e Ação Social;---------------------------------------------------
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------ REF. D - Um posto de trabalho na categoria e carreira geral (Assistente Técnico)
- Divisão de Educação, Cultura e Ação Social;-------------------------------------------------------- REF. E - Um posto de trabalho na categoria e carreira geral (Assistente Técnico)
- Divisão de Finanças e Património; -------------------------------------------------------------------- REF. F - Dois postos de trabalho na categoria e carreira geral (Assistente
Operacional) - Divisão de Ambiente Serviços Urbanos; --------------------------------------------- REF. G - Um posto posto de trabalho na categoria e carreira geral (Assistente
Operacional) - Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos; ------------------------------------------ REF. H - Um posto posto de trabalho na categoria e carreira geral (Assistente
Operacional) - Serviços de Manutenção; -------------------------------------------------------------- REF. I - Um posto de trabalho na categoria e carreira geral (Assistente
Operacional) - Serviços de Manutenção; -------------------------------------------------------------- REF. J - Dois postos de trabalho na categoria e carreira geral (Assistente
Operacional) - Serviços de Manutenção; -------------------------------------------------------------- REF. K - Seis postos de trabalho na categoria e carreira geral (Assistente
Operacional) - Divisão de Educação, Cultura e Ação Social. --------------------------------------- Mais deliberou por unanimidade que, nos termos do disposto nos n.os 5 e 7 do
artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), Lei n.º 35/2014, de
20 de junho, possam concorrer trabalhadores com e sem vínculo de emprego público,
aos presentes procedimentos concursais, por uma questão de eficiência e eficácia
desses procedimentos, tal como a previsão de uma redução de custos, pela
desnecessidade de novos procedimentos, caso não hajam candidatos com vínculo de
emprego público a concorrer. -------------------------------------------------------------------------- 12 - Proposta - Reserva de recrutamento interna para a contratação
por tempo determinado a termo resolutivo certo de um Técnico Superior
(Arquitetura) - A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta
e autorizar nos termos do disposto no n.º 1, do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º
209/2009, de 03 de setembro, conjugado com os n.os 1 e 2 do artigo 40.º da portaria
83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6
de abril, o recrutamento de um Técnico Superior (Arquiteto), por recurso à reserva de
recrutamento interna resultante do procedimento concursal comum com vista à
constituição de relação jurídica de emprego público por tempo determinado, na
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modalidade de contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo,
aberto por aviso n.º 23713/2011, publicado no Diário da República, 2.ª Série – N.º
235, de 9 de dezembro de 2011, respeitando a ordenação constante da lista unitária
de ordenação final, homologada no dia 11 de agosto de 2016, para suprir as
necessidades manifestadas pelo serviço. ------------------------------------------------------------- 13 - Proposta - Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) no 1.º
ciclo do ensino básico nos agrupamentos de escolas da rede pública,
desenvolvidas pelo Município de Felgueiras. Recrutamento de Técnicos
Superiores para assegurar o desenvolvimento das AEC 2017/2018 - A Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta e autorizar a abertura de
procedimentos concursais nos termos do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º
209/2009, de 3 de setembro, para ocupação do 67 postos de trabalho (AEC) para o
ano escolar 2017/2018, na carreira e categoria de técnico superior, para constituição
de relação jurídica de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho a termo
resolutivo certo, a tempo parcial, para a Divisão de Educação, Cultura e Ação Social do
Departamento de Serviços da Presidência, de Policia Municipal e de Proteção Civil
(DSPPMPC), conforme o Mapa de Pessoal do Município de Felgueiras para o ano de
2017, previamente aprovado. Mais deliberou por unanimidade que, nos termos do
disposto nos n.os 5 e 7 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
(LTFP), Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, possam concorrer trabalhadores com e sem
vínculo de emprego público, por uma questão de eficiência e eficácia dos
procedimentos concursais, tal como a previsão de uma redução de custos, caso não
hajam candidatos com vínculo de emprego público a concorrer aos procedimentos. -------- 14 - Aprovação em minuta dos textos das deliberações - A Câmara
Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar em minuta os textos das deliberações
tomadas na presente reunião de Câmara. -------------------------------------------------------
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