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Despacho N.º 37-PR/2020 
 

FRANCISCO JOSÉ MATEUS ALBUQUERQUE GUIMARÃES, Presidente da Câmara Municipal de 
Mogadouro: 
 

Considerando que: 

 O cargo de chefe de Divisão de Educação, Cultura, Ação Social e Turismo da Câmara 

Municipal de Mogadouro, está vago desde o dia 15 de agosto de 2018, por 

reorganização dos serviços municipais cujo regulamento foi publicado no Diário da 

República, 2ª série n.º 156 de 14 de agosto de 2018; 

 É necessário assegurar o normal funcionamento da Divisão em questão. 

Determino: 

No uso das competências que me são conferidas pelo disposto na alínea a), do nº 2, do 

artigo 35º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e posteriores alterações, a afetação 

da adiante responsável à liderança informal da seguinte divisão: 

Designação Responsável 

DECAST – Divisão de Educação, Cultura, Ação 

Social e Turismo 
Sónia Cristina dos Santos Rosa 

À responsável, agora designada, cumpre a supervisão da Divisão, não sendo considerada 

“Dirigente Intermédia”, para efeitos de delimitação estabelecida na alínea d), do artigo 4.º, da Lei 

n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro e posteriores alterações, não obstante, deve colaborar de 

forma ativa e diligente com os avaliadores formais através, designadamente, de contributos 

escritos adequados a uma efetiva e justa avaliação do desempenho dos trabalhadores que 

coordene. 

O presente despacho produz efeitos desde o dia 2 de novembro de 2020. 

 Proceda-se à divulgação do presente despacho, pelas diferentes divisões e serviços do 

município e garantindo-se concomitantemente a sua publicação no sítio da intranet e internet do 

Município. 

 

Paços do Município de Mogadouro, 3 de novembro de 2020 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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