Despacho n.º 22/2020/G.A.P.

Nomeação em regime de substituição de Chefe de Divisão da D.M.E.

Considerando que,
Foi solicitado pelo Eng. Manuel Gameiro, que vinha a exercer as funções de Chefe de Divisão de
Manutenção e Exploração (DME) desde 07/09/1998, a demissão do cargo de chefe de divisão;
Atendendo à sua especificidade, urge dotar a Divisão de Manutenção e Exploração de um lugar de chefia,
indispensável para a orientação e bom funcionamentos dos vários serviços existentes naquela divisão;
Acresce que o país e o município conhecem um risco de pandemia de COVID-19, que está a atingir o
território nacional e continua em crescimento exponencial, constitui uma calamidade pública que ameaça
muito seriamente a vida e a integridade física dos Portugueses, pelo que se impõe, para o efeito, dotar os
serviços municipais de adequada capacidade de resposta nas divisões essenciais como é o caso da DME;
A Técnica Superior, Eng. Claudia Clemente Domingues, manifestou a sua disponibilidade para ocupar o
cargo de chefe de divisão da D.M.E.;
A Colaboradora em causa tem formação na área de engenharia civil tendo vindo a exercer funções como
técnica, nessa área, no Município da Batalha há mais de dezanove anos, detém uma boa capacidade de
relacionamento, pelo que possui a aptidão necessária para dirigir e coordenar toda a atividade e serviços
da unidade orgânica de Manutenção e Exploração;
Nomeio, nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, aplicável à
Administração Local por força do artigo 1.º da Lei nº 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação, e no
uso das competências que me são conferidas pelo disposto no artigo 35.º n.º 2 alínea a), da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, para o lugar de Chefe de Divisão de Manutenção e Exploração, em regime
de substituição, com efeitos a 16 de março, uma vez que a mesma reúne os requisitos legais exigidos
para o preenchimento do lugar:
Eng. Claudia Clemente Domingues – Chefe de Divisão de Manutenção e Exploração (DME).

Paços do Município da Batalha, 16 de março de 2020
O Presidente da Câmara
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