
AVISO 


CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA MOBILIDADE NA CATEGORIA 

Para cumprimento do disposto no artigo 5.• da Lei n.• 35/2014, de 20 de junho, torna-se público que pelo despacho 

da Senhora Presidente da Câmara Municipal, datado de 28 de dezembro de 2022, e na sequência do acordo 

celebrado entre as partes foi consolidada em definitiva a mobilidade na categoria, em atividade diferente; o 

Assistente Operacional Paulo Jorge Martelo Tiago, do mapa de pessoal do Município de Reguengos de Monsaraz, na 

Subunidade Orgânica Taxas e Licenças da Divisão de Administração Geral. 

Nos termos do n.• 5 do artigo 99.• do Anexo à Lei n.• 35/2014, de 20 de junho, na consolidação definitiva da 

mobilidade na categoria é mantido o posicionamento remuneratório detido na situação jurídico-funcional de origem 

(posição 4 da categoria de Assistente Operacional, carreira de Assistente Operacional, nível 4 da Tabela 

Remuneratória Única, a que corresponde a remuneração base de €705). 

Paços do Município de Reguengos de Monsaraz, 28 de dezembro de 2022 

A Presidente da Câmara Municipal 

Marta Prates 
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Resumo
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