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DESPACHO N.º 4100/DGARH/2020   

 
Consolidação da Mobilidade Intercategorias 

Considerando (que): 

 A legislação em vigor, prevê a possibilidade de consolidação da mobilidade 

intercategorias e intercarreiras, conforme o previsto no artigo 99.º-A, alíneas a) a d) 

da LGTFP, na redação dada pela Lei n.º 42/2016, de 28/12; 

 Ana Sofia Pinto Lérias Limpo, titular da categoria de Assistente Técnico do mapa 

de pessoal do Município de Moura, se encontra em regime de mobilidade 

intercategorias, na carreira de Assistente Técnico e categoria de Coordenador 

Técnico; 

 Está disponível um posto de trabalho na categoria de Coordenador Técnico na 

Secção de Contratação Pública e Aprovisionamento, da Divisão de Gestão 

Financeira e Património, do mapa de pessoal devidamente aprovado e 

posteriormente alterado para o ano de 2019; 

 Já concluiu o período de tempo estabelecido nos termos da alínea b) da cláusula 

17.º do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 14/2018, de 10/01; 

 A informação n.º 3949/DGFP, de 20/05/2020, emitida pela Chefe da Divisão de 

Gestão Financeira e Património, cujo parecer é favorável e que se anexa; 

 Em conformidade com a alínea d) do n.º 1 do artigo 94.º conjugada com a alínea a) 

do n.º 1 do artigo 95.º, ambos da LGTFP (Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas) aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, é dispensado o 

acordo do trabalhador objeto de mobilidade interna, caso esta se opere entre 

unidades orgânicas do mesmo órgão ou serviço, no concelho da residência do 

trabalhador. 

Determino, nos termos do artigo 99.º-A, alíneas c) e d) da LGTFP, na redação dada pela 

Lei n.º 42/2016, de 28/12, a consolidação da mobilidade acima enunciada. 
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Publique-se no Diário da República, na página eletrónica do Município e nos locais de 

estilo. 

 

Município de Moura, 27 de maio de 2020 

O Presidente da Câmara, 
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