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CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE 
 

GABINETE DO PRESIDENTE 
 
 

DESPACHO N.º 02/2012 
 
 

Considerando que no âmbito da gestão dos recursos humanos do município se procura 

garantir uma maior racionalidade e operacionalidade dos serviços autárquicos; 

Considerando que face ao amplo leque de atribuições e competências que são atribuídas 

às autarquias locais, se impõe que a atuação dos serviços seja cada vez mais ágil e capaz de 

responder com eficiência, eficácia e qualidade às solicitações internas e externas; 

Considerando que face ao descrito, há que proceder a uma gestão rigorosa em sede de 

trabalhadores e afetação aos diferentes serviços, em função das necessidades dos mesmos; 

Considerando que no âmbito dos serviços municipais, a Secção de Apoio Administrativo 

aos Agrupamentos de Escolas Montelongo e Padre Joaquim Flores tem necessidade de reforço 

de pessoal administrativo na sede do Agrupamento de Escolas Montelongo e que, por seu turno, 

o Departamento de Cultura, Desporto e Juventude, (DCDJ) pode prescindir de um assistente 

técnico; 

Enfim, considerando que quando haja conveniência para o interesse público, 

designadamente quando a economia, a eficácia e a eficiência dos órgãos ou serviços o 

imponham, os trabalhadores podem ser sujeitos a mobilidade interna; 

Tendo presente que foram ouvidos os responsáveis dos serviços envolvidos e a 

trabalhadora, determino, com base no art.º 59.º e n.º 2 do art.º 60.º ambos da Lei n.º 12-

A/2008, de 27/02, que: 

1 - A assistente técnica, Ana Paula Oliveira Gonçalves, passe a exercer as respetivas 

funções na Secção de Apoio Administrativo aos Agrupamentos de Escolas Montelongo e Padre 

Joaquim Flores, tendo como local de trabalho a sede do Agrupamento de Escolas Montelongo. 

2 - A presente mobilidade na categoria se opere para o exercício das funções inerentes à 

categoria de que o trabalhador é titular, designadamente as cometidas aos ex-assistentes 

administrativos, (área administrativa); 

3 - O presente despacho produz efeitos a 27 de Fevereiro de 2012. 

 

Fafe, 24/02/2012 
 
      O Presidente, 
 
 
 
                 (José Ribeiro, Dr.) 


