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DESPACHO  Nº 7343/DGARH/2019   
 
 

 
 

Reunida em sessão no pretérito dia 27 de dezembro de 2017, a Assembleia 

Municipal de Moura, sob proposta da Câmara Municipal, aprovada em reunião do dia 20 

de dezembro de 2017, deliberou aprovar o Regulamento da Organização dos Serviços 

Municipais. 

Do conjunto das competências a cargo da Divisão de Obras e Serviços Urbanos 

(DOSU), destaca-se “efetuar serviços de transporte de pessoas e mercadorias”. 

O texto, prima facie insinua que, toda a atividade relacionada com o serviço de 

transporte, independentemente da sua natureza, compete à DOSU, todavia, a prática, 

revela uma realidade diversa. 

Como foi oportunamente publicitado, o pelouro dos transportes ficou a cargo da 

Sr.ª Vereadora Lurdes da Conceição Pé-Curto Balola, responsável pelas atividades das 

Divisões de Cultura, Património e Desporto (DCPD) e de Educação, Habitação e 

Desenvolvimento Social (DEHDS), conforme meu despacho de 27 de outubro de 2017. 

Desta orgânica, encarregou-se a realidade da vida e das coisas de demonstrar, 

amiudadas vezes, dificuldades de gestão, sobretudo de ordem prática, suscetíveis de 

perigar a resposta às exigências dos serviços e ao interesse das forças vivas da 

sociedade civil. 

Para superar tais dificuldades, urge clarificar responsabilidades no campo de ação 

das Unidades Orgânicas suprarreferidas, em ordem à boa gestão dos recursos 

disponíveis. 

Assim, no exercício da competência que me é conferida pelo artigo 37.º do 

Regulamento acima mencionado, determino o seguinte: 

a) Fica sob a responsabilidade da Divisão de Obras e Serviços Urbanos, o conjunto 

de maquinaria existente, competindo a coordenação, organização e controlo dos 

trabalhos a executar ao Encarregado Sr. Manuel Novalio, sem prejuízo da 

superintendência da Chefe da Divisão; 

 

b) Ficam adstritos aos trabalhos decorrentes da utilização da maquinaria, os 

seguintes trabalhadores: José de Sousa; Hugo Rosado; Manuel Serrano; José 

Gorrão; Rui Novalio; João Tavares; Joaquim Silva; José Valente e José Pataca; 
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c) Fica sob a responsabilidade da Divisão de Cultura, Património e Desporto, a 

utilização de viaturas de transporte de passageiros, competindo a coordenação, 

organização e controlo das atividades a realizar, ao Encarregado Sr. Francisco 

Guerreiro, sem prejuízo da superintendência do Chefe da Divisão; 

 

d) Ficam adstritos à realização da atividade de transporte de passageiros, os 

seguintes trabalhadores; António Pio; Hélder Coelho; Mário Vitorino; Carlos Neves; 

Osvaldo Fernandes e Nelson Mendes. 

 

e) A distribuição de funções ora operada, não obsta à mobilidade dos trabalhadores 

nos termos previstos na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, sempre que 

se revele indispensável. 

 

• O presente despacho produz efeito a contar do dia 1 de julho de 2019. 

 

• Publique-se e publicite-se nos termos da lei em vigor.  

 

 

Município de Moura, 26 de junho de 2019 

O Presidente da Câmara Municipal 
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