
 
Assembleia Municipal de Sesimbra 

 

 

Assunto: Edital da Assembleia 
Municipal  
AMS -19/00 

Página 1 de 4 

 
 

Edital n.º 70/2014 - “DAF/UAAM” 
 

 --------- JOAQUINA ODETE MARTINS DA GRAÇA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

SESIMBRA -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- FAZ PÚBLICO, nos termos da alínea l) do n.º 1 do art. 19º. do Regimento deste Órgão 

Autárquico, que a Assembleia Municipal na segunda reunião da sua sessão ordinária de abril de 2014, 

realizada no dia 28, tomou as seguintes deliberações: ----------------------------------------------------------------- 

 --------- PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” ---------------------------------------------------------------------- 

 --------- Aprovou, por unanimidade, a seguinte Saudação subordinada ao tema “100 anos da 

Sociedade Musical Sesimbrense”: ------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- “É para todos nós, motivo de orgulho e satisfação, quando constatamos que na história deste 

concelho se verifica que nos fins do século XIX e no início do seculo passado, alguns sesimbrenses 

promoviam o associativismo de raiz cultural e desportivo. E é com este propósito que um grupo de 

homens unidos pela música e pelo gosto de a ensinar, se uniram e fruto da sua vontade constituíram 

esta sociedade. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Eram tempos difíceis, pois vivia-se tempos de guerra - 1914-1918, mas nem com este flagelo a 

sua vontade foi abalada, antes pelo contrário. Mãos à obra pela música! ----------------------------------------- 

 --------- Hoje que comemoramos o seculo da sua existência terá de se homenagear todos quantos ao 

longo deste período deram o seu contributo a favor duma coletividade com história e com vontade de 

vencer as vicissitudes dos tempos modernos. ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Desde sempre que reconhecemos nos seus dirigentes, abnegação, espirito de iniciativa, 

disponibilidade e sentido de serviço público junta da comunidade sesimbrense e em particular na 

freguesia de Santiago. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A sua bandeira é a pauta de música, a sua vontade é a melodia e a sua banda é a expressão 

máxima duma coletividade que através desta partilha, aproxima gerações, acolhe familiares de músicos, 

promove o gosto musical e entre dois dedos de conversa …. Os pescadores de outrora aqui contemplam 

o mar e trocam críticas e comentários aos tempos que correm e ao que se vai fazendo de muito bom… e 

menos bom nesta sua terra. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- É a “nossa música” que plantada à beira do mar também vive no coração da freguesia e por isso 

este encontro de dois mundos deve continuar e fortalecer, tendo presente que são os dirigentes 

associativos que continuam neste país a promover a arte, a música, o desporto, o teatro de forma 

abnegada e entusiasta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- E hoje ao comemorarmos os 40 anos do 25 de abril é também tempo de reconhecer o papel do 
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poder local de abril no apoio e na partilha de responsabilidades entre os órgãos autárquicos e o 

movimento associativismo sesimbrense. ----------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Acreditamos no futuro desta Sociedade Musical, por isso em nome da assembleia municipal 

apresentamos as nossas felicitações aos dirigentes dos diferentes órgãos diretivos a quem também 

agradecemos o convite que nos dirigiram. --------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Viva a Sociedade Musical Sesimbrense! -------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Vivam os seus dirigentes!” -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- “PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AOS CIDADÃOS” ----------------------------------------------------  

 --------- Neste período interveio o cidadão Nelson Rosado sobre a instabilidade nos valores de pressão 

na água da rede pública na zona da Venda Nova. ------------------------------------------------------------------------  

 --------- PERÍODO DA “ORDEM DE TRABALHOS”: ------------------------------------------------------------------------ 

 --------- 6. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE MUNICIPAL -------------------------------------------------------------------- 

 --------- Sobre este assunto foram feitas avaliações sobre a atividade municipal e solicitados 

esclarecimentos à Câmara Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 7. PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DIRIGENTES – 

DESIGNAÇÃO DO JÚRI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovou, por unanimidade, a 

designação dos elementos dos júris dos procedimentos concursais para provimento dos cargos 

dirigentes abaixo enunciados, por se reconhecer que tais elementos possuem as características exigidas 

no nº 2 e 3 do art. 13º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, nomeadamente mérito profissional, 

credibilidade e integridade pessoal, são detentores de vasta experiência na área de recursos humanos e 

da administração local autárquica, porquanto desempenham há vários anos funções dirigentes ou de 

consultadoria no Município de Sesimbra e integraram, por diversas vezes, júris de procedimentos 

concursais para recrutamento de pessoal e de dirigentes:  ------------------------------------------------------------ 

 --------- -Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de Chefe de Divisão de Aprovisionamento 

e Património  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Presidente do Júri – Aníbal José Medeiros Sardinha – Diretor de Departamento de Finanças e 

Património; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 1º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio – Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; 

 --------- 2º Vogal Efetivo – António José Escaleira – Advogado e Consultor Jurídico; ---------------------------- 

 --------- 1º Vogal Suplente – Luísa Maria Cagica da Silva Carvalho Fachada – Chefe de Divisão de Cultura e 

Bibliotecas, em substituição; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 2º Vogal Suplente – Joaquim Mário Alves Feio Babo – Advogado e Consultor Jurídico. ------------- 
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 ---------  Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de Chefe de Divisão de Ambiente Urbano

 --------- Presidente do Júri – Aníbal José Medeiros Sardinha – Diretor de Departamento de Finanças e 

Património; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 1º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio – Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; 

 --------- 2º Vogal Efetivo - António José Escaleira – Advogado e Consultor Jurídico; ---------------------------- 

 --------- 1º Vogal Suplente – Cláudia Cristina Pinho da Silva – Chefe de Divisão de Gestão e Planeamento 

Urbanístico; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 --------- 2º Vogal Suplente – Joaquim Mário Alves Feio Babo – Advogado e Consultor Jurídico. ------------- 

 ---------  Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de Chefe de Divisão de Educação e 

Desporto --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .

 --------- Presidente do Júri – Aníbal José Medeiros Sardinha – Diretor de Departamento de Finanças e 

Património; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 1º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio – Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; 

 --------- 2º Vogal Efetivo – Luísa Maria Cagica da Silva Carvalho Fachada – Chefe de Divisão de Cultura e 

Bibliotecas, em substituição; -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 1º Vogal Suplente – António José Escaleira – Advogado e Consultor Jurídico; ------------------------- 

 --------- 2º Vogal Suplente – Joaquim Mário Alves Feio Babo – Advogado e Consultor Jurídico. ------------- 

 ---------  Procedimento Concursal para Provimento do Cargo de Chefe de Divisão de Cultura e 

Bibliotecas  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- Presidente do Júri – Aníbal José Medeiros Sardinha – Diretor de Departamento de Finanças e 

Património; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 --------- 1º Vogal Efetivo – Ana Maria Varela Sofio – Chefe de Divisão de Gestão de Recursos Humanos; 

 --------- 2º Vogal Efetivo – António José Escaleira – Advogado e Consultor Jurídico; ---------------------------- 

 --------- 1º Vogal Suplente – Joaquim Mário Alves Feio Babo – Advogado e Consultor Jurídico; ------------- 

 --------- 2º Vogal Suplente – Cristina da Conceição Silvestre Gomes Almeida Baeta – Chefe de Divisão de 

Gestão Urbanística-Zor. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- 8. ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL DA PENÍNSULA DE SETÚBAL (ADREPES) – 

ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS – APROVAÇÃO ---------------------------------------------------------------------------- 

 --------- A Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprovou, por unanimidade, as 

alterações estatuárias da Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal - ADREPES – 

renovando a autorização do Município para manter-se como associado daquela Associação. -------------- 

 --------- 9. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PARA ABERTURA DE CONCURSO PÚBLICO PARA O 

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM REGIME DE CONFEÇÃO LOCAL E DE REFEIÇÕES TRANSPORTADAS 
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PARA OS JARDINS DE INFÂNCIA E ESCOLAS BÁSICAS DO 1.º CICLO DA REDE PÚBLICA DO CONCELHO DE 

SESIMBRA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- A Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, 

autorizar, de acordo com o estipulado nos nºs 1 e 6 do artº 22º do Decreto-lei nº197/99 de 8 de junho 

(ainda em vigor por força do disposto na alínea f) do artº 14º do Decreto-lei nº 18/2008, que aprova o 

Código dos contratos Públicos), a abertura do procedimento do concurso público para o fornecimento 

de refeições em regime de confeção local e de refeições transportadas para os jardins-de-infância e 

escolas básicas da rede pública do concelho de Sesimbra, considerando que a despesa não consta no 

Plano Plurianual aprovado pela Assembleia Municipal, e que irá dar lugar a um encargo orçamental em 

ano que não é o da sua realização. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------- Para constar se publica o presente edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares 

de estilo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
Sesimbra, 29 de abril de 2014. 

A Presidente da Assembleia Municipal, 

 

 

Joaquina Odete Martins da Graça. 


