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Município de Leiria
Câmara Municipal
DELIBERAÇÃO DA REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2019/06/11
Unidade Orgânica responsável pela deliberação | GABINETE DE APOIO PRESIDENCIA
Epígrafe | Procedimento concursal de recrutamento e seleção, cargos de direção intermédia de 2.º grau – 7
Chefes de Divisão - Serviços Municipalizados de Água e Saneamento
Deliberação | Presente deliberação dos Serviços Municipalizados de água e Saneamento, cujo teor se transcreve:
«PROCEDIMENTO CONCURSAL DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO, CARGOS DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE
2.º GRAU – 7 CHEFES DE DIVISÃO
INF\19\00121
Presente a informação interna, INF\19\00121, elaborada pelo Sr. Dr. Leandro Sousa, Diretor Delegado de
Administração, em regime de substituição, em anexo e que faz parte da presente deliberação, na qual se propõe a
designação dos júris de recrutamento no âmbito dos procedimentos concursais de recrutamento e seleção com
vista ao provimento de cargos de direção intermédia de 2º grau (7 Chefes de Divisão).
Considerando:
1.

O despacho nº 168/2018, proferido em 20 de dezembro de 2018 pelo Exmo. Senhor Presidente da
Câmara Municipal de Leiria, Dr. Raul Castro, que adequa a estrutura orgânica dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, criadas pelo despacho 783/2019, publicado em Diário da
República 2.ª Série n.º 12, de 17 de janeiro, no uso da competência conferida pelo artigo 8.º do DecretoLei n.º 305/2009, de 23 de outubro, e, consequentemente, conforma a estrutura orgânica dos Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria, que vigora com efeitos ao dia 01 de janeiro de 2019;

2.

No mapa de pessoal dos Serviços Municipalizados de Leiria estão previstos 7 lugares para os cargos de
direção intermédia de 2º grau de Chefe de Divisão de Controlo de Gestão e Estratégia, Chefe de Divisão
Comercial, Chefe de Divisão de Planeamento e Projeto; Chefe de Divisão de Obras e Fiscalização, Chefe de
Divisão de Exploração, Chefe de Divisão de Manutenção e de Chefe de Divisão de Laboratório de Controlo
de Qualidade;

3.

As atribuições/competências/atividades inerentes aos postos de trabalho são prosseguidas por dirigentes,
em regime de substituição, à exceção do chefe de divisão do controlo de gestão e estratégica;

4.

É possível promover os recrutamentos, por procedimentos concursais, dos trabalhadores necessários à
ocupação dos postos de trabalho para os correspondentes cargos dirigentes identificados, por recurso à
constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de comissão de serviço;

5.

Acresce que existe a previsibilidade orçamental e afetação, a despesas com pessoal das verbas destinadas
a suportar os encargos com o recrutamento na rubrica económica da despesa 01010404 – “Recrutamento
de Pessoal para Novos Postos de Trabalho”, tendo sido emitido o cabimento 2558;

6.

A decisão de aprovar e promover o recrutamento dos trabalhadores necessários é do Conselho de
Administração, nos termos da alínea c) do artigo 13º da Lei nº 50/2012, de 31 de agosto;

7.

O Conselho de Administração em reunião de 5 de fevereiro de 2019, deliberou por unanimidade a
abertura de recrutamentos, por procedimentos concursais, dos titulares de cargo de direção intermédia de
2º grau, 7 chefes de divisão;

8.

O júri de recrutamento de cargos dirigentes é designado por deliberação da Assembleia Municipal, sob
proposta da Câmara Municipal e é composto por um presidente e dois vogais, sendo o presidente
designado “de entre personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade
pessoal” e os vogais designados “de entre personalidades de reconhecidos mérito profissional credibilidade
e integridade pessoal, cuja atividade seja ou tenha sido exercida preferencialmente na área de recursos
humanos ou da administração local autárquica”, nos termos dos n.ºs 1 a 3 do artigo 13.º da Lei n.º
49/2012, de 29 de agosto.
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Assim, propõe-se ao Exmo. Conselho de Administração que:
- Remeta à Câmara Municipal para propor à Assembleia Municipal que, no uso da competência, e ao abrigo da
norma habilitante contida no n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, designe para integrar o
correspondente júri de recrutamento, o presidente e os vogais, conforme abaixo se indica;
- Solicite à Assembleia Municipal que aprove a sua deliberação por minuta, nos termos do disposto nos nºs 3 e 4
do artigo 57.º do anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para produzir efeitos imediatos;
CONCURSO N.º 2 – Ref.ª PC 02 /2019
Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de direção
intermédia de 2.º grau – CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLO DE GESTÃO E ESTRATÉGIA, com
licenciatura na área da economia, direito, química, gestão e contabilidade
a)

Área de Recrutamento: O titular do cargo de direção intermédia de 2º grau de chefe de divisão de controlo
de gestão e estratégia é recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área da Economia, Direito,
Química, Gestão e Contabilidade;

b)

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre trabalhadores com capacidade de liderança e
gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão,
capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise de informação e sentido
critico, experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica;

c)

Métodos de seleção. Avaliação curricular e entrevistas públicas;

d)

Composição do júri:
i.

Presidente: Presidente: Dr.ª Eugénia Maria Lucas Ribeiro;

ii.

Vogais: A Chefe da Divisão dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª Lina
Fernanda Vieira Frazão e a Chefe da Divisão Financeira da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª
Graciete Campos.

CONCURSO Nº 3 – Ref.ª PC 03/2019
Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de direção
intermédia de 2º grau – CHEFE DA DIVISÃO COMERCIAL, com licenciatura na área do marketing, e/ou
comunicação e/ou gestão e/ou química
a)

Área de Recrutamento: O titular do cargo de direção intermédia de 2º grau de chefe de divisão comercial
é recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área do marketing, comunicação, gestão e
química;

b)

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre trabalhadores com capacidade de liderança e
gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão,
capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise de informação e sentido
critico, experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica;

c)

Métodos de seleção. Avaliação curricular e entrevistas públicas;

d)

Composição do júri:

i.

Presidente: Doutor Miguel Júlio Teixeira Guerreiro Jerónimo.

ii.

Vogais: A Chefe da Divisão dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª Lina
Fernanda Vieira Frazão e a Chefe da Divisão Financeira da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª
Graciete Campos.

CONCURSO Nº 4 – Ref.ª PC 04/2019
Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de direção
intermédia de 2º grau – CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROJETO, com licenciatura na área da
engenharia civil
a)

Área de Recrutamento: O titular do cargo de direção intermédia de 2º grau de chefe de divisão de
planeamento e projeto é recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área da engenharia civil;

b)

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre trabalhadores com capacidade de liderança e
gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão,
capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise de informação e sentido
critico, experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica;
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c)

Métodos de seleção. Avaliação curricular e entrevistas públicas;

d)

Composição do júri:

i.

Presidente: Professor Doutor Rui Pedro Charters Lopes Rijo.

ii.

Vogais: A Chefe da Divisão dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª Lina
Fernanda Vieira Frazão e a Chefe da Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial Engª. Luísa Gonçalves.

CONCURSO Nº 5 – Ref.ª PC 05/2019
Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de direção
intermédia de 2º grau – CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO, com licenciatura na área da
engenharia civil
a)

Área de Recrutamento: O titular do cargo de direção intermédia de 2º grau de chefe de divisão de obras e
fiscalização é recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área da engenharia civil;

b)

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre trabalhadores com capacidade de liderança e
gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão,
capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise de informação e sentido
critico, experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica;

c)

Métodos de seleção. Avaliação curricular e entrevistas públicas;

d)

Composição do júri:

i.

Presidente: Professor Doutor Paulo Alexandre Lopes Fernandes.

ii.

Vogais: A Chefe da Divisão dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª Lina
Fernanda Vieira Frazão e o Chefe de Divisão de Industria, Comércio e Serviços, Eng.º Eurico Matias
da Câmara Municipal de Leiria.

CONCURSO N.º 6 – Ref.ª PC 06/2019
Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de direção
intermédia de 2º grau – CHEFE DE DIVISÃO DE EXPLORAÇÃO, com licenciatura na área da engenharia
civil
a)

Área de Recrutamento: O titular do cargo de direção intermédia de 2º grau de chefe de divisão de
exploração é recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área da engenharia civil;

b)

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre trabalhadores com capacidade de
liderança e gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização,
capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise
de informação e sentido critico, experiência profissional e formação técnica na área de atuação da
unidade orgânica;

c)

Métodos de seleção. Avaliação curricular e entrevistas públicas.

d)

Composição do júri:
i.
ii.

Presidente: Eng.º Pedro Miguel Ramalho Costa.
Vogais: A Chefe da Divisão dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª
Lina Fernanda Vieira Frazão e a da Diretora de Departamento de Infraestruturas e
Manutenção da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Eng.ª Fernanda Guapo.

CONCURSO Nº 7 – Refª PC 07/2019
Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de direção
intermédia de 2º grau – CHEFE DE DIVISÃO DE MANUTENÇÃO, com licenciatura na área da engenharia
eletrotécnica e/ou civil
a)

Área de Recrutamento: O titular do cargo de direção intermédia de 2º grau de chefe de divisão
de exploração é recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área da engenharia
eletrotécnica e/ou civil;

b)

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre trabalhadores com capacidade de
liderança e gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização,
capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de
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análise de informação e sentido critico, experiência profissional e formação técnica na área de
atuação da unidade orgânica;
c)

Métodos de seleção. Avaliação curricular e entrevistas públicas.

d)

Composição do júri:

i.

Presidente: Eng.º Pedro Miguel Ramalho Costa.

ii.

Vogais: A Chefe da Divisão dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª
Lina Fernanda Vieira Frazão e o Chefe da Divisão de Manutenção e Conservação da Câmara
Municipal de Leiria, Sr. Eng.º Luis Oliveira.

CONCURSO Nº 8 – Refª PC 08/2019
Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de direção
intermédia de 2º grau – CHEFE DE DIVISÃO DE LABORATÓRIO DE CONTROLO DE QUALIDADE, com
licenciatura na área de farmácia e ou engenharia química e ou engenharia alimentar:
a)

Área de Recrutamento: O titular do cargo de direção intermédia de 2º grau de chefe de divisão de
exploração é recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área de farmácia e ou engenharia
química e ou engenharia alimentar;

b)

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre trabalhadores com capacidade de
liderança e gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização,
capacidade de decisão, capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise
de informação e sentido critico, experiência profissional e formação técnica na área de atuação da
unidade orgânica;

c)

Métodos de seleção. Avaliação curricular e entrevistas públicas;

d)

Composição do júri:
i.

Presidente: Professor Doutor José Carlos Rodrigues Gomes.

ii.

Vogais: A Chefe da Divisão dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria,
Sr.ª Dr.ª Lina Fernanda Vieira Frazão e a Chefe de Divisão de Planeamento,
Ordenamento do Território e Estratégia Territorial, Engª Luísa Gonçalves da
Câmara Municipal de Leiria.

O Conselho de Administração, concordando com a informação, e nos termos da alínea c) do
artigo 13º da lei nº 50/2012, de 31 de agosto, deliberou por unanimidade:
1.

Remeter à Câmara Municipal para submissão à Assembleia Municipal para que esta, no uso da
competência, e ao abrigo da norma habilitante contida no nº 1 do artigo 13º da Lei nº 49/2012,
de 29 de agosto, designe para integrar o correspondente júri de recrutamento, o presidente e
os vogais, conforme abaixo se indica;

2.

Solicitar que a Assembleia Municipal aprove a sua deliberação por minuta, nos termos do
disposto nos nºs 3 e 4 do artigo 57º do anexo à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, para
produzir efeitos imediatos;

CONCURSO Nº 2 – Refª PC 02 /2019
Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de direção intermédia de 2º
grau – CHEFE DE DIVISÃO DE CONTROLO DE GESTÃO E ESTRATÉGIA, com licenciatura na área da economia,
direito, química, gestão e contabilidade
a)

Área de Recrutamento: O titular do cargo de direção intermédia de 2º grau de chefe de divisão de controlo

de gestão e estratégia é recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área da Economia, Direito, Química,
Gestão e Contabilidade;
b)

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre trabalhadores com capacidade de liderança e

gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão,
capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise de informação e sentido critico,
experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica;
c)

Métodos de seleção. Avaliação curricular e entrevistas públicas;

d)

Composição do júri:

i.

Presidente: Presidente: Dr.ª Eugénia Maria Lucas Ribeiro;
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ii.

Vogais: A Chefe da Divisão dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª Lina Fernanda

Vieira Frazão e a Chefe da Divisão Financeira da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª Graciete Campos.
CONCURSO Nº 3 – Refª PC 03/2019
Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de direção intermédia de 2º
grau – CHEFE DA DIVISÃO COMERCIAL, com licenciatura na área do marketing, e/ou comunicação e/ou gestão
e/ou química
a)

Área de Recrutamento: O titular do cargo de direção intermédia de 2º grau de chefe de divisão comercial é

recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área do marketing, comunicação, gestão e química;
b)

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre trabalhadores com capacidade de liderança e

gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão,
capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise de informação e sentido critico,
experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica;
c)

Métodos de seleção. Avaliação curricular e entrevistas públicas;

d)

Composição do júri:

i.

Presidente: Doutor Miguel Júlio Teixeira Guerreiro Jerónimo.

ii.

Vogais: A Chefe da Divisão dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª Lina Fernanda

Vieira Frazão e a Chefe da Divisão Financeira da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª Graciete Campos.
CONCURSO Nº 4 – Refª PC 04/2019
Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de direção intermédia de 2º
grau – CHEFE DE DIVISÃO DE PLANEAMENTO E PROJETO, com licenciatura na área da engenharia civil
a)

Área de Recrutamento: O titular do cargo de direção intermédia de 2º grau de chefe de divisão de

planeamento e projeto é recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área da engenharia civil;
b)

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre trabalhadores com capacidade de liderança e

gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão,
capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise de informação e sentido critico,
experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica;
c)

Métodos de seleção. Avaliação curricular e entrevistas públicas;

d)

Composição do júri:

i.

Presidente: Professor Doutor Rui Pedro Charters Lopes Rijo.

ii.

Vogais: A Chefe da Divisão dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª Lina Fernanda

Vieira Frazão e a Chefe da Divisão de Planeamento, Ordenamento e Estratégia Territorial - Engª. Luísa Gonçalves.
CONCURSO Nº 5– Refª PC 05/2019
Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de direção intermédia de 2º
grau – CHEFE DE DIVISÃO DE OBRAS E FISCALIZAÇÃO, com licenciatura na área da engenharia civil
a)

Área de Recrutamento: O titular do cargo de direção intermédia de 2º grau de chefe de divisão de obras e

fiscalização é recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área da engenharia civil;
b)

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre trabalhadores com capacidade de liderança e

gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão,
capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise de informação e sentido critico,
experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica;
c)

Métodos de seleção. Avaliação curricular e entrevistas públicas;

d)

Composição do júri:

i.

Presidente: Professor Doutor Paulo Alexandre Lopes Fernandes.

ii.

Vogais: A Chefe da Divisão dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª Lina Fernanda

Vieira Frazão e o Chefe de Divisão de Industria, Comércio e Serviços, Eng.º Eurico Matias da Câmara Municipal de
Leiria.
CONCURSO Nº 6 – Refª PC 06/2019
Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de direção intermédia de 2º
grau – CHEFE DE DIVISÃO DE EXPLORAÇÃO, com licenciatura na área da engenharia civil
a)

Área de Recrutamento: O titular do cargo de direção intermédia de 2º grau de chefe de divisão de

exploração é recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área da engenharia civil;
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b)

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre trabalhadores com capacidade de liderança e

gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão,
capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise de informação e sentido critico,
experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica;
c)

Métodos de seleção. Avaliação curricular e entrevistas públicas.

d)

Composição do júri:

i.
ii.

Presidente: Eng.º Pedro Miguel Ramalho Costa.
Vogais: A Chefe da Divisão dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª Lina Fernanda

Vieira Frazão e a da Diretora de Departamento de Infraestruturas e Manutenção da Câmara Municipal de Leiria,
Sr.ª Eng.ª Fernanda Guapo.
CONCURSO Nº 7 – Refª PC 07/2019
Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de direção intermédia de 2º
grau – CHEFE DE DIVISÃO DE MANUTENÇÃO, com licenciatura na área da engenharia eletrotécnica e/ou civil
a)

Área de Recrutamento: O titular do cargo de direção intermédia de 2º grau de chefe de divisão de

exploração é recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área da engenharia eletrotécnica e/ou civil;
b)

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre trabalhadores com capacidade de liderança e

gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão,
capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise de informação e sentido critico,
experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica;
c)

Métodos de seleção. Avaliação curricular e entrevistas públicas.

d)

Composição do júri:

i.

Presidente: Eng.º Pedro Miguel Ramalho Costa.

ii.

Vogais: A Chefe da Divisão dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª Lina Fernanda

Vieira Frazão e o Chefe da Divisão de Manutenção e Conservação da Câmara Municipal de Leiria, Sr. Eng.º Luís
Oliveira.
CONCURSO Nº 8 – Refª PC 08/2019
Procedimento concursal de recrutamento e seleção com vista ao provimento do cargo de direção intermédia de 2º
grau – CHEFE DE DIVISÃO DE LABORATÓRIO DE CONTROLO DE QUALIDADE, com licenciatura na área de farmácia
e ou engenharia química e ou engenharia alimentar:
a)

Área de Recrutamento: O titular do cargo de direção intermédia de 2º grau de chefe de divisão de

exploração é recrutado de entre trabalhadores com licenciatura na área de farmácia e ou engenharia química e ou
engenharia alimentar;
b)

Perfil exigido: O titular do cargo será recrutamento de entre trabalhadores com capacidade de liderança e

gestão de pessoas, visão estratégica, capacidade de planeamento e organização, capacidade de decisão,
capacidade de orientação para a inovação e mudança, capacidade de análise de informação e sentido critico,
experiência profissional e formação técnica na área de atuação da unidade orgânica;
c)

Métodos de seleção. Avaliação curricular e entrevistas públicas;

d)

Composição do júri:
i.

Presidente: Professor Doutor José Carlos Rodrigues Gomes.

ii.

Vogais: A Chefe da Divisão dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria, Sr.ª Dr.ª Lina

Fernanda Vieira Frazão e a Chefe de Divisão de Planeamento, Ordenamento do Território e Estratégia
Territorial, Engª Luísa Gonçalves da Câmara Municipal de Leiria.».
A Câmara Municipal, depois de analisar o assunto, deliberou por maioria, com os votos contra dos
Senhores Vereadores Fernando Costa, Álvaro Madureira e Ana Silveira:
a) Concordar com a proposta apresentada;
b) Submeter à Assembleia Municipal de Leiria para que esta, no uso da competência, e ao abrigo da norma
habilitante contida no n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, designe para integrar o
correspondente júri de recrutamento, o presidente e os vogais, conforme indicado;
c) Solicitar que a Assembleia Municipal aprove a sua deliberação por minuta, nos termos do disposto nos n.ºs
3 e 4 do artigo 57.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para produzir efeitos imediatos;
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d) Solicitar à Assembleia Municipal que autorize a realização do compromisso plurianual nos termos da alínea
c) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro.
A presente deliberação foi aprovada em minuta
Os Senhores Vereadores Fernando Costa, Álvaro Madureira e Ana Silveira apresentaram a
declaração de voto, cujo teor a seguir se transcreve:
«Declaração de voto
Ponto 2 da O.T. da reunião de 11 de julho de 2019
Na proposta apresentada por este executivo Municipal, no ponto 2, da ordem de trabalhos, propõe-se a este
executivo municipal, aprove o júri para o provimento de 7 chefes de divisão(cargos de direção intermédia de 2.º
grau).
Entendem os Vereadores eleitos pelo PSD, que face a que não se encontram elementos dos SMAS no júri,
apresentam a presente declaração de voto contra, designadamente, para os efeitos do n.º 2 do artigo 35.º do CPA.
Leiria, 11 de junho de 2019
Os vereadores,
Fernando Costa
Álvaro Madureira
Ana Silveira».

