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DESPACHO 

N.º de Registo 22840 Data 11/07/2022  Processo 2022/250.10.400/14  

 

Assunto: Designação em regime de substituição – Dirigente intermédio de 3.º grau – Serviço 

de Manutenção de Edifícios e Equipamentos 
 

Considerando: 

A organização de serviços do Município de Santiago do Cacém, publicada no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 102, de 26 de maio de 2022, através do Despacho n.º 6724/2022; 

Que foi criada na estrutura de serviços a unidade orgânica designada por Serviço de 

Manutenção de Edifícios e Equipamentos; 

Que, sem prejuízo da abertura de procedimento concursal, os cargos dirigentes podem ser 

exercidos em regime de substituição em caso de vacatura de lugar; 

Que o licenciado António Joaquim Ramos Penedo, reúne os requisitos legais e evidencia 

perfil e experiência profissional adequada para o exercício do cargo de direção intermédia de 

3.º grau da referida unidade orgânica, pelo currículo que detém. 

No uso da competência conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e nos termos do 

disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, e artigo 19.º da Lei 

n.º 49/2012, de 29 de agosto,  

Determino: 

A designação em regime de substituição de António Joaquim Ramos Penedo, no cargo de 

direção intermédia de 3.º grau, do Serviço de Manutenção de Edifícios e Equipamentos, com 

efeitos a 01 de julho de 2022. 

 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

 
 
 

 

 

- Álvaro dos Santos Beijinha – 
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