
 
Despacho nº6/2020 DAGF RH 

Nomeação de Dirigente intermédio de 3º grau em regime de substituição 

 

Considerando a segunda alteração à estrutura e organização dos serviços municipais de 

Arganil, publicitada pelo Despacho nº1443/2020 na IIª Série do Diário da República nº21, de 

30/01/2020, vigente em 31/01/2020, aprovada por deliberações, da Assembleia Municipal 

tomada em sua sessão de 07/12/2019 e da Câmara Municipal tomada em sua reunião de 

19/11/2019, efetuada em conformidade com o Decreto-Lei nº305/2009, de 23/10 na atual 

redação; 

Atendendo a que a al. a) do nº2 do artº4º do diploma anteriormente referido estabelece 

que as unidades orgânicas são lideradas por pessoal dirigente e que, de acordo com o nº4 do 

artº10º a sua criação, alteração ou extinção no âmbito da estrutura flexível visa assegurar a 

permanente adequação do serviço às necessidades de funcionamento e de otimização dos 

recursos, tendo em conta a programação e o controlo criteriosos dos custos e resultados; 

Tendo em conta que a Lei nº49/2012, de 29/08, que veio proceder à adaptação à 

Administração Local do estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da 

Administração Central, Regional e Local do Estado aprovado pela Lei nº2/2004, de 15/01, ambos 

na sua atual redação, no nº2 do seu artº4º refere que a estrutura orgânica pode prever a 

existência de cargos de direção intermédia de 3º grau ou inferior, estabelecendo o nº3 do 

referido artigo que, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, a 

definição das competências, da área e requisitos de recrutamento, entre os quais a exigência de 

licenciatura adequada, e do período de experiência profissional, bem como da respetiva 

remuneração; 

 Considerando que, aquando a alteração da estrutura e organização dos serviços 

municipais citada, essas condições foram previstas e contempladas, também aprovadas no 

Regulamento dos cargos de direção intermédia de 3º grau, 

Tendo em conta que a Unidade da Administração Direta, integrada na área das Obras 

Municipais e dependente da Divisão de Gestão Urbanística, abarca as competências dos âmbitos 

das Águas – Vigilância, Manutenção e Obras; Edifícios e Equipamentos – Obras e Carpintaria; 

Eletricidade – Obras e Manutenção de Sistemas; Espaços Verdes; Higiene e Limpeza; Oficinas 

Auto e Manutenção; Transportes; Saneamento – Vigilância e Obras; Serralharia; Pintura e 



 
Sinalética; Vias – Obras, Construção e Manutenção e é liderada por dirigente intermédio do 3º 

grau; 

Atendendo que os mencionados serviços, dotados de atribuições cuja prossecução 

eficiente, eficaz e qualitativa, justificam o provimento da sua liderança direta que garanta o 

cumprimento dos objetivos, a melhoria dos resultados e permita a otimização dos recursos, bem 

como uma melhor resposta às necessidades dos cidadãos, potenciando uma governação 

autárquica mais qualificada e o desenvolvimento local; 

E que, de forma a prosseguir a reestruturação preconizada, urge operacionalizar o 

provimento em causa até que, o procedimento concursal, a abrir nos termos da legislação 

vigente possa ser promovido e concluído; 

Determino,  

No uso da competência conferida pela al. a) do nº2 do artº35º da Lei nº75/2013, de 

12/09 na atual redação e nos termos do artº27º da Lei nº2/2004, de 15/01 na atual redação 

conjugado com a al. b) do nº1 do artº19º da Lei nº49/2012, de 29/08 na atual redação que, por 

urgente conveniência de serviço e em razão da vacatura do lugar, seja assegurado, em regime 

de substituição e até à nomeação de titular, pelo prazo de 90 dias, o qual pode ser estendido, 

em conformidade com o disposto no nº3 do artº27º da citada Lei nº2/2004, até à conclusão do 

procedimento concursal respetivo, com efeitos a 16/03/2020, o cargo de dirigente intermédio 

de 3º grau, designado por Chefe da Unidade de Administração Direta, pelo Técnico Superior, 

José Alberto dos Santos Castanheira, em exercício de funções na área de engenharia civil, na 

modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. 

 Em conformidade com o artº4º do Regulamento dos cargos de direção intermédia do 3º 

grau do Município de Arganil e com a nota curricular infra, o trabalhador ora designado reúne 

as condições para o recrutamento do cargo dirigente em causa, uma vez que: 

a) Detém vínculo de emprego público por tempo indeterminado; 

b) Considera-se dotado de competência técnica e aptidão para o exercício de funções de 

direção, coordenação e controlo; 

c) Reúne cumulativamente habilitações académicas mínimas ao nível da licenciatura, 

concretamente possuiu a licenciatura em engenharia civil; detém dois anos de 

experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercício 

ou provimento seja exigível a licenciatura, concretamente detém aproximadamente seis 



 
anos de experiência profissional na área de atuação do cargo a prover e formação 

profissional considerada adequada ao exercício de funções no cargo a prover. 

Ao cargo cujo exercício foi ora determinado em regime de substituição caberão as 

competências, remuneração e horário de trabalho estabelecidos no Regulamento dos cargos de 

direção intermédia do 3º grau do Município de Arganil. 

A presente designação tem disponibilidade e cabimento orçamental na rubrica 0101-

0901 (Cargos Dirigentes) para o corrente ano e o recrutamento do cargo dirigente em causa 

encontra-se previsto no plano anual de recrutamentos e mapa de pessoal do Município de 

Arganil aprovados na sessão da Assembleia Municipal de 07/12/2019, sob proposta da Câmara 

Municipal aprovada em reunião de 05/11/2019, atualizados aquando e em função da segunda 

alteração da estrutura e organização dos serviços municipais de Arganil. 

 Em conformidade com o disposto no nº11 do artº21º da Lei nº2/2004, de 15/01 na atual 

redação, a presente nomeação teve o acordo do trabalhador e deverá ser publicitada na IIª Série 

do Diário da República, bem como divulgada pelos serviços municipais e na página eletrónica da 

Autarquia. 

 

Nota Curricular: 

I – Identificação: José Alberto dos Santos Castanheira. 

II – Data de nascimento: 26/04/1984. 

III – Habilitações académicas: Licenciado em Engenharia Civil pelo Instituto Superior de 

Engenharia de Coimbra, em 03/09/2012. 

IV – Situação Profissional: Técnico Superior, na modalidade de contrato de trabalho em funções 

públicas por tempo indeterminado, do mapa de pessoal do Município de Arganil, desde 

01/11/2018; membro da ordem dos Engenheiros. 

V – Experiência Profissional no exercício da atividade na área de atuação do cargo a prover: 

De 01/04/2014 a 31/03/2015 – Estágio Profissional na área de atividade de engenharia civil no 

Município de Arganil; 

De 16/06/2015 a 31/10/2018 – Engenheiro Civil na Delegação de Arganil da Associação de 

Desenvolvimento Regional Serra do Açor, sob supervisão do Município de Arganil; 



 
Atividades exercidas em IV e V: 

- Gestão dos serviços municipais da área da Administração Direta da Divisão de Gestão 

Urbanísticas; 

- Fiscalização de empreitadas de obras municipais de: estabilização de vias municipais; execução 

de estações de tratamento de águas residuais; requalificação de espaços e equipamentos 

municipais; pavimentação; drenagens; construção de edifícios; requalificação de 

acessibilidades. 

- Elaboração de projetos de engenharia civil de: pavimentações e drenagens; Centro de BTT; 

pontões de acesso e acessos a parques de estacionamento; estabilização de emergência pós-

incêndios, tratamento de linhas de água e caminhos municipais. 

VI – Formação Profissional: 

- Língua inglesa – relações laborais; 

- Materiais e tecnologias de conservação e reabilitação de pavimentos rodoviários; 

- Empreendorismo. 

 

Paços do Município de Arganil, 
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