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DESPACHO N°111 /2021
Mobilidade Interne Intercarreiras
Considerando que:
I.

Quando haja conveniencia para o interesse pUblico, designadamente
quando a economia, a eficacia e a eficiencia dos orgaos ou servigos o
imponham, os trabalhadores podem ser sujeitos a mobilidade;

II.

A mobilidade interna intercarreiras ou categorias opera -se para o
exercicio de fungoes nao inerentes a categoria de que o trabalhador é
titular e inerentes:
a) A categoria superior ou inferior da mesma carreira;
b) A carreira de grau de complexidade funcional igual, superior ou inferior
ao da carreira em que se encontra integrado ou ao da categoria de
que é titular.

III.

A mobilidade intercarreiras ou categorias depende da titularidade de
habilitagao adequada do trabalhador e nao pode modificar
substancialmente a sua posigao.

IV.

Em conformidade corn a alinea d) do n.°1 do art.° 94.° conjugado corn a
alinea a) do n.°1 do art.° 95.° da LTFP (Lei Geral do Trabalho em Fungoes

Poblicas), aprovada em anexo a Lei n.°35/2014, de 20 de junho, é
dispensado o acordo do trabalhador objeto de mobilidade interna, caso
esta se opere entre unidade organicas do mesmo orgao ou servigo;
V.

A trabalhadora em fungoes pUblicas Ana Isabel Mendes Diogo, corn
contrato de trabalho em fungoes publicas por tempo indeterminado, na
carreira/categoria de Assistente Operacional, é titular das habilitagOes
literarias (licenciatura em Engenharia das Ciencias Agrarias) para o

exercicio de fungOes corn grau de complexidade 3, inerentes ao
desempenho das fungoes correspondentes ao posto de trabalho de
VI.

VII.

Tecnico Superior;
A duragao maxima da mobilidade é de 18 meses, nos termos do n.° 1, do
artigo 97.0 da LGTFP, sem prejuizo da possibilidade de consolidagao
definitiva, consagrada nos numeros 1, 2 e 5 do artigo 99.° -A da LGTFP,
atentas as condigoes e os requisitos previstos nas mesmas disposigoes;
Tendo em conta que o Mapa de Pessoal do Municipio de Vila Velha de
Rodao para o ano de 2021, aprovado pelo executivo camarario em 27 de
novembro de 2020 e pela Assembleia Municipal em 18 de dezembro de

2020, preve o preenchimento de urn posto de trabalho de Tecnico
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VIII.

IX.

Superior, previsto e nao ocupado, na Divisao de Obras, Urbanismo e
Ambiente (Engenharia de Ciencias Agrarias).
Foi assegurado o cabimento orcamental necessario ao preenchimento
deste posto de trabalho, nas rubricas de despesa corn pessoal para o ano
2021.
A trabalhadora atras indicada manifestou concordancia corn a mobilidade
intercarreiras de Assistente Operacional para Tecnico Superior.

Determino, no uso da competencia que me confere a alinea a) do n.2 do art.°
35.0 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que se opere a mobilidade interna

intercarreiras, corn efeitos a 1 de setembro de 2021, da Assistente
Operacional Ana Isabel Mendes Diogo, para a carreira/categoria de Tecnico
Superior, nos termos do disposto nos art.° 92.° e 93.° da Lei n.°35/2013, de
20 de junho na sua atual redacao, pelo period° de 18 nneses, conforme n.°1

do art.° 97.° da Lei atras mencionada, devendo a mesma auferir a
remuneracao correspondente a 1.a. posicao remuneratOria, nivel
remunerat6rio 11, a que corresponde 998,50 € (novecentos e noventa e oito
euros e cinquenta centimos) da sua nova categoria (Tecnico Superior), nos
termos dos n.'s 2 e 3 do art.°153.° da Lei Geral do Trabalho em Funcoes
Piiblicas, na redacao atual.
Paws do Municipio de Vila Velha de Rada°, 31 de agosto de 2021

0 Presidente da Camara Municipal
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