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Assunto: Procedimento concursal para provimento de cargo de Diretor Delegado dos Serviços 

Municipalizados de Água e Saneamento de Almada. Designação dos membros de Júri.  
 

Proposta Nº 2021-984-GP 

 
 
 

Pelouro: ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS 

 
 

Serviço Emissor: GP 

 
 

Processo Nº                  Preenchimento manual 

 
 
 
 
 
Considerando a deliberação do Conselho de Administração dos Serviços Municipalizados de 
Água e Saneamento de Almada (SMAS Almada), tomada na sua reunião de 14 de dezembro de 
2021, determinando a extinção de procedimento anterior e a abertura de novo procedimento 
concursal para provimento do cargo de Diretor Delegado do SMAS Almada, conforme ata e 
proposta que se juntam em anexo e se dão por reproduzidas, e ao abrigo do disposto nos artigos 
23.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, conjugado com o disposto no 
artigo 18.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual. 
 
Atento que, nos termos do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, 
o júri de recrutamento dos cargos dirigentes é designado por deliberação da assembleia 
municipal, sob proposta da câmara municipal, e é composto por um presidente e dois vogais, 
designados de entre personalidades de reconhecido mérito profissional, credibilidade e 
integridade pessoal. 
 
Considerando que o cargo, por vacatura do lugar, é atualmente exercido em regime de 
substituição, nos termos do artigo 19.º daLei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, 
e do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual. 
 
Propõe-se que a Câmara Municipal de Almada, ao abrigo do disposto na alínea ccc) do n.º 
1 do artigo 33.º do Regime Jurídico das Autarquias Locais e do n.º 1 do artigo 13.º da Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, delibera: 
 
1 - A designação do júri do procedimento concursal supra identificado, de acordo com a 
seguinte composição: 
 
Presidente do Júri – Dra. Elsa Henriques, Secretária-Geral da Secretaria Geral da Câmara 
Municipal de Almada;  
1.º Vogal Efetivo – Dr. Marcos Sá Rodrigues, Administrador das Águas de Santo André 
(substitui o Presidente nas suas faltas e impedimentos);  
2.º Vogal Efetivo– Eng.º Gabriel Oliveira, Diretor da Direção Municipal de Obras, 
Mobilidade e Urbanismo da Câmara Municipal de Almada;  
1.º Vogal Suplente – Eng.º Rui Carvalheira, Diretor da Direção Municipal dos Serviços 
Urbanos da Câmara Municipal de Almada; 
2.º Vogal Suplente – Dr. Mário Ávila, Diretor da Direção Municipal de Desenvolvimento 
Social da Câmara Municipal de Almada. 
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2 – Em caso de aprovação do ponto anterior, a remessa da presente proposta para 
deliberação da Assembleia Municipal. 
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