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DESPACHO 

N.º de Registo 17968 Data 31/05/2022  Processo 2022/150.20.001/2  

 

Álvaro dos Santos Beijinha, Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, 

determino, nos termos da alínea a) do n.º 2 do Artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua atual redação, que considerando a aprovação do novo Regulamento de 

Organização de Serviços do Município de Santiago do Cacém e respetivo Organograma, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 102/2022, de 26 de maio de 2022, e em 

cumprimento do disposto na alínea c) do n.º 1 do Artigo 25º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 

Janeiro, na sua atual redação, adaptada à Administração Local pelas Leis n.º 51/2005, de 30 

de agosto, n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, n.º 3-B/2010, de 28 de abril e 64/2011, de 22 

de dezembro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da 

administração central, regional e local do Estado (Lei 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual 

redação), as reconduções e manutenções das comissões de serviço, nos termos a seguir 

referidos: 

 

 Considerando que os atuais titulares dos Cargos de Direção Intermédia de 1º, 2º e 3º Grau, 

continuam a apresentar o perfil mais indicado para assumir e desempenhar as funções 

atinentes ao desenvolvimento das competências das unidades orgânicas, quer pelo currículo 

que detêm, bem como pelas capacidades técnicas, de liderança e gestão demonstradas no 

exercício da sua comissão de serviço vigente, determino as seguintes reconduções e 

manutenções: 

 

I – A recondução e manutenção da comissão de serviço - Cargo de Direção Intermédia de 1.º 

Grau, através do presente despacho, da seguinte comissão de serviço: 

 

José Pereira dos Reis Vilhena Gonçalves, Técnico Superior, com contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, pertencente ao Município de Santiago do 

Cacém, é reconduzido para o cargo de Diretor de Departamento de Administração e 

Finanças, mantendo-se em vigor até ao ser término a comissão de serviço iniciada em 23 de 

dezembro de 2020. 
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II - A recondução e manutenção das comissões de serviço - Cargo de Direção Intermédia de 

2.º Grau, através do presente despacho, das seguintes comissões de serviço: 

 

a) Anabela da Conceição Candeias Duarte Cardoso, Técnica Superior, com contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, pertencente ao Município de 

Santiago do Cacém, é reconduzida para o cargo de Chefe de Divisão Municipal, da Divisão de 

Gestão de Recursos Humanos, mantendo-se em vigor até ao seu término a comissão de 

serviço iniciada em 12 de dezembro de 2020. 

 

b) José Carlos Nabais Correia, Técnico Superior, com contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, pertencente ao Município de Santiago do Cacém, é 

reconduzido para o cargo de Chefe de Divisão Municipal, da Divisão de Projeto e Obras, 

mantendo-se em vigor até ao seu término a comissão de serviço iniciada em 04 de setembro 

de 2021. 

 

c) Susana Isabel Pereira Espada, Técnica Superior, com contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, pertencente ao Município de Santiago do Cacém, é 

reconduzida para o cargo de Chefe de Divisão Municipal, da Divisão de Comodidade Local, 

mantendo-se em vigor até ao seu término a comissão de serviço iniciada em 02 de julho de 

2020. 

 

d) Célia Maria Gonçalves Soares, Técnica Superior, com contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, pertencente ao Município de Santiago do Cacém, é 

reconduzida para o cargo de Chefe de Divisão Municipal, da Divisão de Cultura e Desporto, 

mantendo-se em vigor até ao seu término a comissão de serviço iniciada em 28 de janeiro de 

2020. 

 

e) Ana Luísa Sobral Godinho dos Santos Guerreiro, Técnica Superior, com contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, pertencente ao Município de 

Santiago do Cacém, é reconduzida para o cargo de Chefe de Divisão Municipal, da Divisão de 
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Ordenamento e Gestão Urbanística, mantendo-se em vigor até ao seu término a comissão de 

serviço iniciada em 08 de julho de 2020. 

 

f) Robertina Maria Calado Pereira Pinela, Técnica Superior, com contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, pertencente ao Município de Santiago do 

Cacém, é reconduzida para o cargo de Chefe de Divisão Municipal, da Divisão de Educação, 

Intervenção Social e Saúde, mantendo-se em vigor até ao seu término a comissão de serviço 

iniciada em 11 de setembro de 2020. 

 

III - A recondução e manutenção do exercício de cargo dirigente atualmente em regime de 

substituição - Cargo de Direção Intermédia de 2.º Grau, através do presente despacho, dos 

seguintes cargos dirigentes: 

 

a) Maria Teresa dos Santos Pereira Chaves, Técnica Superior, com contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, pertencente ao Município de Santiago do 

Cacém, é reconduzida para o cargo de Chefe de Divisão Municipal, em regime de 

substituição, da Divisão de Comunicação e Imagem, mantendo-se em vigor, nos termos do 

disposto no n.º 3 do Artigo 27º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na sua atual redação, o 

meu Despacho n.º 28036 de 26/10/2021, que produziu efeitos a 02 de novembro de 2021. 

 

b) Jorge Delmiro Duarte Justo, Técnico Superior, com contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, pertencente ao Município de Santiago do Cacém, é 

reconduzido para o cargo de Chefe de Divisão Municipal, em regime de substituição, da 

Divisão de Desenvolvimento Económico e Turismo, mantendo-se em vigor, nos termos do 

disposto no n.º 3 do Artigo 27º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na sua atual redação, o 

meu Despacho n.º 28742 de 02/11/2021, que produziu efeitos a 02 de novembro de 2021. 

IV - A recondução e manutenção das comissões de serviço - Cargo de Direção Intermédia de 

3.º Grau, através do presente despacho, das seguintes comissões de serviço: 

 

a) Octávio José Palminha Gonçalves, Técnico Superior, com contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, pertencente ao Município de Santiago do Cacém, é 
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reconduzido para o cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau, no Serviço de 

Aprovisionamento e Património, mantendo-se em vigor até ao seu término a comissão de 

serviço iniciada em 21 de setembro de 2021. 

 

b) Silvia Catarina da Silva Figueiredo Barros Carvalho, Técnica Superior, com contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, pertencente ao Município de 

Santiago do Cacém, é reconduzida para o cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau, no 

Serviço de Salubridade e Espaços Verdes, mantendo-se em vigor até ao seu término a 

comissão de serviço iniciada em 10 de fevereiro de 2021. 

 

c) Maria Luisa Ferreira Gomes, Técnica Superior, com contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, pertencente ao Município de Santiago do Cacém, é 

reconduzida para o cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau, no Serviço Municipal de 

Bibliotecas e Arquivo, mantendo-se em vigor até ao seu término a comissão de serviço 

iniciada em 25 de abril de 2022. 

 

d) Pedro Miguel Varela Pereira Vilhena, Técnico Superior, com contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, pertencente ao Município de Santiago do 

Cacém, é reconduzido para o cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau, no Serviço Municipal 

de Desporto, mantendo-se em vigor até ao seu término a comissão de serviço iniciada em 26 

de abril de 2022. 

 

V - O presente despacho produz efeitos a 27 de maio de 2022 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 

 
 
 

 

 

 

Álvaro dos Santos Beijinha 
 

 

 
Documento assinado digitalmente.  Validade equivalente à assinatura autógrafa.   
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