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INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
Com a publicação do diploma de Execução Orçamental 2019, Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 

de junho, foi necessário proceder à atualização do Estudo Comparativo LOE2018 versus LOE 

2019.  

O presente documento é a nova versão daquele estudo comparativo, do qual fazem parte, 

também, as normas do DLEO2018 versus DLEOE2019, com implicação na gestão de Recursos 

Humanos e nas prestações de serviço. 
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COMPARATIVO ENTRE NORMAS LOE 2018/DL Execução OE 2018 e LOE 2019/DL Execução OE 2019 

LOE 2018/DL Execução OE 2018 LOE 2019 
EXECUÇÃO OE 2019 

(Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho) 
OBSERVAÇÕES 

 
(LOE 2018) 

 

Artigo 18.º 

Valorizações remuneratórias 
 

1 — Para os titulares dos cargos e demais pessoal 
identificado no n.º 9 do artigo 2.º da Lei n.º 75/2014, 
de 12 de setembro, são permitidas, nos termos dos 
números seguintes, a partir do dia 1 de janeiro de 2018 
e não podendo produzir efeitos em data anterior, as 
valorizações e acréscimos remuneratórios resultantes 
dos seguintes atos: 

a) Alterações obrigatórias de posicionamento 
remuneratório, progressões e mudanças de nível ou 
escalão; 

b) Promoções, nomeações ou graduações em 
categoria ou posto superiores aos detidos, incluindo 
nos casos em que dependam da abertura de 
procedimentos concursais para categorias superiores 
de carreiras pluricategoriais, gerais ou especiais, ou, 
no caso das carreiras não revistas e subsistentes, 
incluindo carreiras e corpos especiais, para as 
respetivas categorias de acesso. 

2— Aos trabalhadores cujo desempenho não tenha 
sido avaliado, designadamente por não aplicabilidade 
ou não aplicação efetiva da legislação em matéria de 
avaliação do desempenho, e sem prejuízo do disposto 
no artigo 42.º da Lei n.º 66- B/2007, de 28 de 

 
 

 

Artigo 16.º 

Valorizações remuneratórias 
 

1 — Para os titulares dos cargos e demais pessoal 
identificado no n.º 9 do artigo 2.º da Lei n.º 75/2014, 
de 12 de setembro, em 2019 são permitidas as 
valorizações e acréscimos remuneratórios resultantes 
dos atos previstos nos números seguintes. 

 
 
2 — São permitidas alterações obrigatórias de 
posicionamento remuneratório, progressões e 
mudanças de nível ou escalão, relevando, para o 
efeito, os pontos ainda não utilizados que o 
trabalhador tenha acumulado durante o período de 
proibição de valorizações remuneratórias, e sendo o 
pagamento dos acréscimos remuneratórios a que o 
trabalhador tenha direito por via de situações 
ocorridas em 2018 ou que ocorram em 2019 
processado com o faseamento previsto para 2019 no 
n.º 8 do artigo 18.º da Lei do Orçamento do Estado de 
2018, aprovada pela Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro. 

3 — São permitidas alterações gestionárias de 
posicionamento remuneratório, nos termos do artigo 
158.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Alterações de posicionamento 
remuneratório obrigatório. 
Relevação dos pontos 
acumulados ainda não 
utilizados para efeitos da 
alteração remuneratória 

 
Pagamento dos acréscimos 
remuneratórios a que o 
trabalhador tenha direito por 
via de situações ocorridas em 
2018 ou que ocorram em 2019 
processado com o faseamento 
previsto para 2019 no n.º 8 do 
artigo 18.º da LOE 2018, (75 % 
a 1 de maio e 100 % a 1 de 
dezembro) 

 
Alteração do posicionamento 
remuneratório gestionário 
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LOE 2018/DL Execução OE 2018 LOE 2019 
EXECUÇÃO OE 2019 

(Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho) 
OBSERVAÇÕES 

dezembro, nas situações por este abrangidas, é 
atribuído um ponto por cada ano não avaliado, ou 
menção qualitativa equivalente, nos casos em que 
este seja o tipo de menção aplicável, sem prejuízo de 
outro regime legal vigente à data. 

3 — Aos trabalhadores cujo desempenho tenha sido 
avaliado com base em sistemas de avaliação de 
desempenho sem diferenciação do mérito, 
nomeadamente sistemas caducados, para garantir a 
equidade entre trabalhadores, é atribuído um ponto 
por cada ano ou a menção qualitativa equivalente 
sem prejuízo de outro regime legal vigente à data, 
desde que garantida a diferenciação de 
desempenhos. 

4 — O número de pontos atribuído ao abrigo dos 
números anteriores é comunicado pelo órgão ou 
serviço a cada trabalhador, com a discriminação anual 
e respetiva fundamentação. 

5 — No prazo de cinco dias úteis após a comunicação 
referida no número anterior, o trabalhador pode 
requerer a realização de avaliação por ponderação 
curricular, nos termos previstos no sistema de 
avaliação de desempenho aplicável, sendo garantido 
o princípio da diferenciação dos desempenhos. 

6 — Nas alterações obrigatórias do posicionamento 
remuneratório a efetuar após a entrada em vigor da 
presente lei, quando o trabalhador tenha acumulado 
até 31 de dezembro de 2017 mais do que os pontos 
legalmente exigidos para aquele efeito, os pontos em 
excesso relevam para efeitos de futura alteração do 
seu posicionamento remuneratório. 

junho, na sua redação atual, dentro da dotação inicial 
aprovada para este mecanismo, com aplicação do 
faseamento previsto no número anterior. 

3 — É permitida a atribuição de prémios de 
desempenho ou outras prestações pecuniárias de 
natureza afim, de 50 % do valor regulamentado 
dentro da dotação inicial aprovada para o pagamento 
de prémios de desempenho, abrangendo 
preferencialmente os trabalhadores que não tenham 
tido alteração obrigatória de posicionamento 
remuneratório desde 1 de janeiro de 2018. 

4  — São também permitidas, em todas as carreiras 
que o prevejam, valorizações e acréscimos 
remuneratórios resultantes de promoções, 
nomeações ou graduações em categoria ou posto 
superiores aos detidos, incluindo nos casos em que 
dependam da abertura de procedimentos concursais 
para categorias superiores de carreiras 
pluricategoriais, gerais ou especiais, ou, no caso das 
carreiras não revistas e subsistentes, incluindo 
carreiras e corpos especiais, para as respetivas 
categorias de acesso, assim como de procedimentos 
internos de seleção para mudança de nível ou escalão, 
que tenham despacho prévio favorável dos membros 
do Governo responsáveis pela área em que se integra 
o órgão, serviço ou entidade em causa e pela área das 
finanças e Administração Pública, com exceção dos 
órgãos e serviços das administrações regional e local, 
em que a emissão daquele despacho compete ao 
presidente do respetivo órgão executivo das regiões 
autónomas e das autarquias locais. 

5  — No âmbito do subsistema de avaliação de 
desempenho dos serviços (SIADAP 1), os Quadros de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Prémios de desempenho, 
valorizações e acréscimos 
remuneratórios de 50%, para 
trabalhadores que, em 2018, 
não tenham tido alteração de 
posicionamento 
remuneratório 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valorizações e acréscimos 
remuneratórios resultantes de 
promoções, nomeações ou 
graduações em categoria ou 
posto superiores aos detidos 
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LOE 2018/DL Execução OE 2018 LOE 2019 
EXECUÇÃO OE 2019 

(Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho) 
OBSERVAÇÕES 

7 — As valorizações remuneratórias resultantes dos 
atos a que se refere a alínea a) do n.º 1 produzem 
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2018, sendo 
reconhecidos todos os direitos que o trabalhador 
detenha, nos termos das regras próprias da sua 
carreira, que retoma o seu desenvolvimento. 

8 — O pagamento dos acréscimos remuneratórios a 
que o trabalhador tenha direito nos termos do 
número anterior, é faseado nos seguintes termos: 

a) Em 2018, 25 % a 1 de janeiro e 50 % a 1 de 
setembro; 

b) Em 2019, 75 % a 1 de maio e 100 % a 1 de 
dezembro. 

9 — Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1, as 
promoções, independentemente da respetiva 
modalidade, incluindo mudanças de categoria ou 
posto e as graduações, dependem de despacho 
prévio favorável dos membros do Governo 
responsáveis pela área em que se integra o órgão, 
serviço ou entidade em causa e pela área das finanças 
e da Administração Pública, com exceção dos órgãos 
e serviços das administrações regional e local, em que 
a emissão daquele despacho compete ao presidente 
do respetivo órgão executivo das regiões autónomas 
e das autarquias locais. 

10 — O disposto no número anterior é também 
aplicável nos casos em que a mudança de categoria 
ou de posto dependa de procedimento concursal 
próprio para o efeito, incluindo procedimento próprio 
para obtenção de determinados graus ou títulos, 
desde que exigidos para integração em categoria 
superior, situação em que o despacho a que se refere 

Avaliação e Responsabilização (QUAR) em todos os 
departamentos governamentais devem, para o ciclo 
de avaliação de 2019: 

c) Garantir a introdução nos QUAR de todos os 
serviços, na dimensão eficiência, de um objetivo de 
operacionalização atempada dos atos a que se 
refere o n.º 2; 

d) Definir como indicador de monitorização a 
data de processamento da valorização 
remuneratória; 

e) Estabelecer como meta o mês seguinte ao 
termo do processo de avaliação de desempenho do 
trabalhador para 90 % dos trabalhadores; 

d) Assegurar que a ponderação deste objetivo no 
eixo em que se insere representa no mínimo 50 % 
do mesmo, não podendo ter um peso relativo no 
QUAR inferior a 30 %. 

7 — A não observância do disposto no número 
anterior, assim como o não cumprimento da meta 
estabelecida para o referido objetivo, para além de ter 
reflexos na avaliação de desempenho do serviço, 
releva para efeitos de avaliação do desempenho dos 
dirigentes, nomeadamente a avaliação das respetivas 
comissões de serviço, em particular para efeitos de 
ponderação da respetiva renovação. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscrição no QUAR de um 
objetivo de operacionalização 
atempada dos atos a que se 
refere o n.º 2 
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LOE 2018/DL Execução OE 2018 LOE 2019 
EXECUÇÃO OE 2019 

(Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho) 
OBSERVAÇÕES 

o número anterior deve ser prévio à abertura ou 
prosseguimento de tal procedimento. 

11 — Aos procedimentos internos de seleção para 
mudança de nível ou escalão são aplicáveis as regras 
previstas nos n.os 9 e 10. 

12 — Aos trabalhadores de pessoas coletivas de 
direito público dotadas de independência decorrente 
da sua integração nas áreas de regulação, supervisão 
ou controlo, bem como aos titulares dos cargos e 
demais pessoal que, integrando o setor público 
empresarial, não se encontre abrangido pelo disposto 
no artigo 23.º, é aplicável o disposto nos n.os 1 e 8, 
com as necessárias adaptações, a definir no decreto -
lei de execução orçamental. 

13 — Os atos praticados em violação do disposto no 
presente artigo são nulos e fazem incorrer os seus 
autores em responsabilidade civil, financeira e 
disciplinar. 

14 — Para efeitos da efetivação da responsabilidade 
financeira a que se refere o número anterior, 
consideram- se pagamentos indevidos as despesas 
realizadas em violação do disposto no presente 
artigo. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
8 — Aos trabalhadores de pessoas coletivas de direito 
público dotadas de independência decorrente da  sua 
integração em áreas de regulação, supervisão ou 
controlo, bem como aos titulares de cargos e demais 
pessoal integrado no setor público empresarial, é 
aplicável o disposto nos respetivos instrumentos de 
regulamentação coletiva de trabalho, quando 
existam. 

 
 
9 — Os atos praticados em violação do disposto no 
presente artigo são nulos e fazem incorrer os seus 
autores em responsabilidade civil, financeira e 
disciplinar. 

10 — Para efeitos da efetivação da responsabilidade 
financeira a que se refere o número anterior, 
consideram -se pagamentos indevidos as despesas 
realizadas em violação do disposto no presente artigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas relativas 
à LOE de 2018 
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LOE 2018/DL Execução OE 2018 LOE 2019 
EXECUÇÃO OE 2019 

(Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho) 
OBSERVAÇÕES 

 
(DL execução OE 2018) 

 
Artigo 136.º 

Valorizações remuneratórias dos trabalhadores das 
empresas do setor público empresarial e das 

entidades reguladoras independentes 

1 - Nos termos do n.º 12 do artigo 18.º da Lei do 
Orçamento do Estado, para os trabalhadores de 
pessoas coletivas de direito público dotadas de 
independência decorrente da sua integração nas 
áreas de regulação, supervisão ou controlo, e para os 
trabalhadores das empresas do setor público 
empresarial, são permitidas, nos termos dos números 
seguintes, a partir de 1 de janeiro de 2018 e não 
podendo produzir efeitos em data anterior, as 
valorizações e os acréscimos remuneratórios 
resultantes dos atos previstos nas alíneas a) e b) do 
n.º 1 do artigo 18.º da Lei do Orçamento do Estado. 

2 - Para efeitos da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da 
Lei do Orçamento do Estado, consideram- se todas as 
alterações obrigatórias que decorram dos 
regulamentos internos vigentes e dos respetivos 
contratos de trabalho. 

3 - Às alterações obrigatórias de posicionamento 
remuneratório nos termos do número anterior que 
resultem do regime em vigor em cada entidade, é 
aplicável o disposto nos n.os 7 e 8 do artigo 18.º da 
Lei do Orçamento do Estado. 

4 - Aos trabalhadores cuja valorização remuneratória 
depende de aplicação de um sistema de avaliação de 
desempenho e cujo desempenho não tenha sido 

 
 
 
 

Artigo 151.º 

Valorizações remuneratórias dos trabalhadores 
das empresas do setor público empresarial e das 

entidades reguladoras independentes 

1 - Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º 
da Lei do Orçamento do Estado, consideram-se 
todas as alterações obrigatórias que decorram dos 
regulamentos internos vigentes e dos respetivos 
contratos de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Aos trabalhadores cuja valorização 
remuneratória depende de aplicação de um sistema 
de avaliação de desempenho e cujo desempenho 
não tenha sido avaliado por não aplicação efetiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aos trabalhadores cuja 
valorização remuneratória 
depende de aplicação de um 
sistema de avaliação de 
desempenho e cujo 
desempenho não tenha sido 
avaliado por não aplicação 
efetiva dos instrumentos 
vigentes em cada momento, o 
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LOE 2018/DL Execução OE 2018 LOE 2019 
EXECUÇÃO OE 2019 

(Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho) 
OBSERVAÇÕES 

avaliado por não aplicação efetiva dos instrumentos 
vigentes em cada momento, o órgão de direção da 
entidade adota as medidas necessárias para suprir a 
falta de avaliação. 

5 - As medidas referidas no número anterior são 
comunicadas pelo órgão de direção da entidade a 
cada trabalhador, com a respetiva fundamentação. 

6 - Com exceção das alterações referidas no n.º 2, as 
demais alterações remuneratórias, 
independentemente da modalidade, seguem o 
regime previsto no n.º 9 do artigo 18.º da Lei do 
Orçamento do Estado. 

7 - As empresas do setor público empresarial e as 
entidades reguladoras independentes devem dispor 
de instrumentos que prevejam mecanismos de 
valorização remuneratória para os seus 
trabalhadores. 

8 - O regime estabelecido no presente artigo não se 
aplica aos trabalhadores do setor público empresarial 
abrangidos pelo disposto no artigo 23.º da Lei do 
Orçamento do Estado. 

 

 

 

 

9 - Os atos praticados em violação do disposto no 
presente artigo são nulos e fazem incorrer os seus 
autores em responsabilidade financeira. 

 

dos instrumentos vigentes em cada momento, o 
órgão de direção da entidade adota as medidas 
necessárias para suprir a falta de avaliação. 

3 - As medidas referidas no número anterior são 
comunicadas pelo órgão de direção da entidade a 
cada trabalhador, com a respetiva fundamentação. 

4 - Com exceção das alterações referidas no n.º 1, 
as demais alterações remuneratórias, 
independentemente da modalidade, seguem o 
regime previsto no n.º 5 do artigo 16.º da Lei do 
Orçamento do Estado. 

5 - As empresas do setor público empresarial e as 
entidades independentes devem dispor de 
instrumentos que prevejam mecanismos de 
valorização remuneratória para os seus 
trabalhadores. 

 

 

 

6 - Nas empresas do setor público empresarial e 
pessoas coletivas de direito público dotadas de 
independência decorrente da sua integração em 
áreas de regulação, supervisão ou controlo, o 
disposto em instrumentos de regulamentação 
coletiva de trabalho, quando existam, prevalece 
sobre as normas do presente artigo. 

7 - Os atos praticados em violação do disposto no 
presente artigo são nulos e fazem incorrer os seus 
autores em responsabilidade financeira. 

órgão de direção da entidade 
adota as medidas necessárias 
para suprir a falta de avaliação. 
 
As medidas tomadas são 
comunicadas pelo órgão de 
direção da entidade a cada 
trabalhador, com a respetiva 
fundamentação. 
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LOE 2018/DL Execução OE 2018 LOE 2019 
EXECUÇÃO OE 2019 

(Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho) 
OBSERVAÇÕES 

10 - Para efeitos de efetivação da responsabilidade 
financeira a que se refere o número anterior, 
consideram- se pagamentos indevidos as despesas 
realizadas em violação do disposto no presente artigo 

8 - Para efeitos de efetivação da responsabilidade 
financeira a que se refere o número anterior, 
consideram-se pagamentos indevidos as despesas 
realizadas em violação do disposto no presente 
artigo. 

Artigo 138.º 

Outras valorizações remuneratórias 

Com exceção das alterações obrigatórias de 
posicionamento remuneratório, progressões e 
mudanças de nível ou escalão, os processos de 
promoções, independentemente da respetiva 
modalidade, incluindo mudanças de categoria ou 
posto e as graduações do pessoal identificado no 
n.º 9 do artigo 2.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de 
setembro, abrangendo os casos em que a mudança 
de categoria ou de posto dependa de procedimento 
concursal próprio para o efeito, incluindo 
procedimento próprio para obtenção de 
determinados graus ou títulos, desde que exigidos 
para integração em categoria superior, bem como 
os procedimentos internos de seleção para 
mudança de nível ou escalão, assim como os outros 
processos dos quais possa resultar uma valorização 
remuneratória não expressamente prevista em 
norma específica da Lei do Orçamento do Estado, 
dependem de despacho prévio favorável do 
membro do Governo responsável pela área em que 
se integra o órgão, serviço ou entidade em causa, 
sendo posteriormente submetidos a autorização do 
membro do Governo responsável pela área das 
finanças e da Administração Pública, com exceção 
dos órgãos e serviços das administrações regional e 
local, em que a emissão do despacho compete ao 

 Artigo 152.º 

Outras valorizações remuneratórias 

1 - Com exceção das alterações obrigatórias de 
posicionamento remuneratório, progressões e 
mudanças de nível ou escalão, os processos de 
promoções, independentemente da respetiva 
modalidade, incluindo mudanças de categoria ou 
posto e as graduações do pessoal identificado no n.º 
9 do artigo 2.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de 
setembro, abrangendo os casos em que a mudança 
de categoria ou de posto dependa de procedimento 
concursal próprio para o efeito, incluindo 
procedimento próprio para obtenção de 
determinados graus ou títulos, desde que exigidos 
para integração em categoria superior, bem como 
os procedimentos internos de seleção para 
mudança de nível ou escalão, assim como os outros 
processos dos quais possa resultar uma valorização 
remuneratória, incluindo as situações previstas no 
n.º 3 do artigo 93.º da LTFP, não expressamente 
prevista em norma específica da Lei do Orçamento 
do Estado, dependem de despacho prévio favorável 
do membro do Governo responsável pela área em 
que se integra o órgão, serviço ou entidade em 
causa, sendo posteriormente submetidos a 
autorização do membro do Governo responsável 
pela área das finanças e da administração pública, 
com exceção dos órgãos e serviços das 

 
 
As promoções, mudança de 
categoria ou de posto que 
dependam de procedimento 
concursal próprio para o efeito, 
incluindo procedimento próprio 
para obtenção de determinados 
graus ou títulos, desde que 
exigidos para integração em 
categoria superior, bem como os 
procedimentos internos de 
seleção para mudança de nível 
ou escalão, assim como os 
outros processos dos quais 
possa resultar uma valorização 
remuneratória, incluindo as 
situações previstas no n.º 3 do 
artigo 93.º da LTFP (mobilidades 
intercarreiras e intercategorias), 
dependem de despacho prévio 
favorável do membro do 
Governo responsável pela área 
em que se integra o órgão ou 
serviço em causa, e de 
autorização do membro do 
Governo responsável pela área 
das finanças e da administração 
pública. 
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membro do Governo Regional responsável pela 
matéria ou ao presidente do respetivo órgão 
executivo e das autarquias locais, entidades 
intermunicipais e empresas locais.. 

administrações regional e local, em que a emissão 
do despacho compete ao membro do Governo 
Regional responsável pela matéria ou ao presidente 
do respetivo órgão executivo e das autarquias 
locais, entidades intermunicipais e empresas locais. 

2 - Caso se encontrem reunidas razões fundadas de 
interesse público, pode, nos termos legalmente 
previstos, o trabalhador, em situação de mobilidade 
na categoria em órgão ou serviço diferente, ser 
remunerado pela posição remuneratória 
imediatamente seguinte àquela em que se encontre 
posicionado, desde que obtenha despacho 
favorável dos membros do Governo responsáveis 
pela respetiva área setorial, pela área das finanças 
e da administração pública, quando exista 
enquadramento orçamental e se verifique 
manifesta necessidade urgente no preenchimento 
de posto de trabalho sem que seja possível recorrer 
a recrutamento externo e haja evidência clara de 
diminuição de recursos humanos, com exceção dos 
órgãos e serviços da Administração regional e local, 
em que a emissão daquele despacho compete ao 
presidente do respetivo órgão executivo das regiões 
autónomas e das autarquias locais, bem como das 
entidades intermunicipais, caso em que a 
competência para a emissão do referido despacho 
é dos respetivos órgãos. 

3 - É permitida a utilização e amplitude conferida ao 
mecanismo de negociação previsto no artigo 38.º 
da LTFP, se existir evidência de dificuldade de 
atração de trabalhadores para a função e do devido 
enquadramento orçamental, e quando autorizada 
por despacho prévio dos membros de Governo 
responsáveis pela área setorial e pela área das 

 
 
 
 
É permitido, caso se encontrem 
reunidas razões fundadas de 
interesse público, e nos termos 
legalmente previstos, o 
trabalhador, em situação de 
mobilidade na categoria em 
órgão ou serviço diferente, ser 
remunerado pela posição 
remuneratória imediatamente 
seguinte àquela em que se 
encontre posicionado. 
 
 
As valorizações dependem de 
despacho prévio favorável do 
membro do Governo 
responsável pela área em que 
se integra o órgão ou serviço 
em causa, e de autorização do 
membro do Governo 
responsável pela área das 
finanças e da administração 
pública. 
 
 
É permitida a utilização e 
amplitude conferida ao 
mecanismo de negociação 
previsto no artigo 38.º da LTFP, 
se existir evidência de 
dificuldade de atração de 
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finanças e da administração pública, com exceção 
dos órgãos e serviços da Administração regional e 
local, em que a emissão daquele despacho compete 
ao presidente do respetivo órgão executivo das 
regiões autónomas e das autarquias locais, bem 
como das entidades intermunicipais, caso em que a 
competência para a emissão do referido despacho 
é dos respetivo órgão 

trabalhadores para a função e 
do devido enquadramento 
orçamental. 
 
 
 

 

(DL Execução OE 2018) 

Artigo 139.º 

Vínculos de emprego público a termo resolutivo 

1 - Durante o ano de 2018, o membro do Governo 
responsável pelas áreas das finanças e da 
Administração Pública pode autorizar a renovação 
de contratos de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo ou de nomeações transitórias, em 
situações excecionais, fundamentadas na existência 
de relevante interesse público, fixando, caso a caso, 
as condições e os termos a observar para o efeito e 
desde que se verifiquem os seguintes requisitos 
cumulativos: 

a) Existência de relevante interesse público na 
renovação, ponderando, designadamente, a 
eventual carência de recursos humanos no setor 
de atividade da Administração Pública a que se 
destina o recrutamento, bem como a evolução 
global dos recursos humanos do ministério de 
que depende o serviço ou organismo; 

b) Impossibilidade de satisfação das 
necessidades de pessoal por recurso a pessoal 

  
 

Artigo 153.º 

Vínculos de emprego público a termo resolutivo 

1 - Durante o ano de 2019, o membro do Governo 
responsável pelas áreas das finanças e da 
administração pública pode autorizar a renovação 
de contratos de trabalho em funções públicas a 
termo resolutivo ou de nomeações transitórias, em 
situações excecionais, fundamentadas na existência 
de relevante interesse público, fixando, caso a caso, 
as condições e os termos a observar para o efeito e 
desde que se verifiquem os seguintes requisitos 
cumulativos: 

a) Existência de relevante interesse público na 
renovação, ponderando, designadamente, a 
eventual carência de recursos humanos no setor 
de atividade da Administração Pública a que se 
destina o recrutamento, bem como a evolução 
global dos recursos humanos do ministério de 
que depende o serviço ou organismo; 

b) Impossibilidade de satisfação das 
necessidades de pessoal por recurso a pessoal 

 
 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas relativas 
à LOE e DEO para 2018 
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que já se encontre colocado, à data da entrada 
em vigor do presente decreto- lei, ao abrigo de 
outros instrumentos de mobilidade; 

c) Demonstração de que os encargos com as 
renovações em causa estão previstos nos 
orçamentos dos serviços ou organismos a que 
respeitam; 

d) Cumprimento, pontual e integral, dos 
deveres de informação previstos na Lei n.º 
57/2011, de 28 de novembro, na sua redação 
atual; 

e) Parecer prévio favorável do membro do 
Governo de que depende o serviço ou organismo 
que pretende realizar a renovação de contrato ou 
nomeação. 

2 - Os serviços e organismos das administrações 
direta e indireta do Estado apenas podem proceder à 
renovação de contratos ou nomeações a que se 
refere o número anterior caso se encontrem 
verificadas as circunstâncias e os requisitos 
cumulativos mencionados no mesmo. 

 

3 - Todos os órgãos e serviços competentes para a 
realização de ações de inspeção e auditoria devem, 
no âmbito das ações que venham a executar nos 
órgãos e serviços abrangidos pelo disposto no 
presente artigo, proceder à identificação das 
situações passíveis de constituir violação do disposto 
no presente artigo e comunicá -las ao membro do 
Governo a que se refere o n.º 1. 

que já se encontre colocado, à data da entrada 
em vigor do presente decreto-lei, ao abrigo de 
outros instrumentos de mobilidade; 

c) Demonstração de que os encargos com as 
renovações em causa estão previstos nos 
orçamentos dos serviços ou organismos a que 
respeitam; 

d) Cumprimento, pontual e integral, dos deveres 
de informação previstos na Lei n.º 57/2011, de 28 
de novembro, na sua redação atual; 
 

e) Parecer prévio favorável do membro do 
Governo de que depende o serviço ou organismo 
que pretende realizar a renovação de contrato ou 
nomeação. 

2 - Os serviços e organismos das administrações 
direta e indireta do Estado apenas podem proceder 
à renovação de contratos ou nomeações a que se 
refere o número anterior caso se encontrem 
verificadas as circunstâncias e os requisitos 
cumulativos mencionados no mesmo. 
 
3 - Todos os órgãos e serviços competentes para a 
realização de ações de inspeção e auditoria devem, 
no âmbito das ações que venham a executar nos 
órgãos e serviços abrangidos pelo disposto no 
presente artigo, proceder à identificação das 
situações passíveis de constituir violação do 
disposto no presente artigo e comunicá-las ao 
membro do Governo a que se refere o n.º 1. 

4 - As renovações efetuadas em violação do 
disposto no presente artigo são nulas e fazem 
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4 - As renovações efetuadas em violação do disposto 
no presente artigo são nulas e fazem incorrer os seus 
autores em responsabilidade civil, financeira e 
disciplinar. 

5 - Para efeitos da efetivação da responsabilidade 
financeira a que se refere o número anterior, 
consideram-se, designadamente, todos os 
pagamentos efetuados aos trabalhadores 
contratados em violação do disposto no presente 
artigo como consequência desta violação e, como tal, 
pagamentos indevidos. 

6 - O incumprimento do disposto no n.º 1 determina 
a responsabilidade disciplinar do dirigente do serviço 
ou organismo respetivo e constitui fundamento 
bastante para a cessação da sua comissão de serviço 

7 – […]  

8 - Relativamente ao pessoal […] e de investigação, 
incluindo os técnicos das atividades de 
enriquecimento curricular, que se rege por regras de 
contratação a termo previstas em diplomas próprios, 
os membros do Governo responsáveis pelas áreas da 
ciência, tecnologia e ensino superior e da educação 
mantêm informados, trimestralmente, o membro do 
Governo responsável pelas áreas das finanças e da 
Administração Pública sobre o volume de 
contratação efetivamente realizado no trimestre 
antecedente, e sobre o volume de contratação 
projetado para o trimestre subsequente.  

 

incorrer os seus autores em responsabilidade civil, 
financeira e disciplinar. 

5 - Para efeitos da efetivação da responsabilidade 
financeira a que se refere o número anterior, 
consideram-se, designadamente, todos os 
pagamentos efetuados aos trabalhadores 
contratados em violação do disposto no presente 
artigo como consequência desta violação e, como 
tal, pagamentos indevidos. 

6 - O incumprimento do disposto no n.º 1 determina 
a responsabilidade disciplinar do dirigente do 
serviço ou organismo respetivo e constitui 
fundamento bastante para a cessação da sua 
comissão de serviço. 

7 […]. 

8 - Relativamente ao pessoal […] e de investigação 
[…], que se rege por regras de contratação a termo 
previstas em diplomas próprios, os membros do 
Governo responsáveis pelas áreas da ciência, 
tecnologia e ensino superior e da educação mantêm 
informados, trimestralmente, o membro do 
Governo responsável pelas áreas das finanças e da 
administração pública sobre o volume de 
contratação efetivamente realizado no trimestre 
antecedente, e sobre o volume de contratação 
projetado para o trimestre subsequente. 
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(DL Execução OE 2018) 

Artigo 140.º 

Controlo de recrutamento de trabalhadores 

1 - Durante o ano de 2018, para além dos 
recrutamentos previamente autorizados no âmbito 
do n.º 6 do artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, o 
membro do Governo responsável pelas áreas das 
finanças e da Administração Pública pode ainda, 
desde que verificadas situações excecionais, 
devidamente fundamentadas, autorizar a abertura 
de procedimentos concursais com vista à 
constituição de vínculos de emprego público por 
tempo indeterminado ou a termo, para carreira 
geral ou especial e carreiras que ainda não tenham 
sido objeto de extinção, de revisão ou de decisão de 
subsistência, destinados a candidatos que não 
possuam um vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado previamente constituído, fixando, 
caso a caso, o número máximo de trabalhadores a 
recrutar e desde que se verifiquem os seguintes 
requisitos cumulativos: 

a) Existência de relevante interesse público no 
recrutamento, ponderando, designadamente, a 
eventual carência dos recursos humanos no setor 
de atividade da Administração Pública a que se 
destina o recrutamento, bem como a evolução 
global dos recursos humanos do ministério de 
que depende o órgão ou serviço; 

  
Artigo 154.º 

 
Controlo de recrutamento de trabalhadores 

 
1 - Durante o ano de 2019, para além dos 
recrutamentos previamente autorizados no âmbito 
do n.º 6 do artigo 30.º da LTFP, o membro do 
Governo responsável pelas áreas das finanças e da 
administração pública pode ainda, desde que 
verificadas situações excecionais, devidamente 
fundamentadas, autorizar a abertura de 
procedimentos concursais com vista à constituição 
de vínculos de emprego público por tempo 
indeterminado ou a termo, para carreira geral ou 
especial e carreiras que ainda não tenham sido 
objeto de extinção, de revisão ou de decisão de 
subsistência, destinados a candidatos que não 
possuam um vínculo de emprego público por tempo 
indeterminado previamente constituído ou que, 
possuindo vínculo, tal concurso permita um 
aumento de remuneração base face ao atual, 
fixando, caso a caso, o número máximo de 
trabalhadores a recrutar e desde que se verifiquem 
os seguintes requisitos cumulativos: 

a) Existência de relevante interesse público no 
recrutamento, ponderando, designadamente, a 
eventual carência dos recursos humanos no setor 
de atividade da Administração Pública a que se 
destina o recrutamento, bem como a evolução 
global dos recursos humanos do ministério de 
que depende o órgão ou serviço; 

 
 
 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas 
relativas à LOE e DEO para 
2018 
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b) Impossibilidade de ocupação dos postos de 
trabalho em causa por trabalhadores com vínculo 
de emprego público previamente constituído; 

c) Declaração de cabimento orçamental 
emitida pelo órgão, serviço ou entidade 
requerente; 

d) Cumprimento, pontual e integral, dos 
deveres de informação previstos na Lei n.º 
57/2011, de 28 de novembro, na sua redação 
atual; 

e) Parecer prévio favorável do membro do 
Governo de que depende o serviço ou o 
organismo que pretende efetuar o recrutamento. 

2 -  Os serviços da administração direta e indireta do 
Estado apenas podem proceder à abertura de 
procedimentos concursais a que se refere o número 
anterior caso se encontrem verificadas as 
circunstâncias e os requisitos cumulativos 
mencionados no mesmo. 

3 - O parecer a que se refere a alínea e) do n.º 1, 
incide, nomeadamente, sobre as atribuições, a 
evolução dos efetivos nos últimos três anos e o 
impacto orçamental da despesa com o 
recrutamento que se pretende efetuar. 

4 - Quando tenha decorrido o prazo de um ano a 
contar da data da emissão da autorização prevista 
no número anterior, sem que tenha sido 
homologada a lista de classificação final, devem os 
serviços que procedem ao recrutamento, após a 
fase de aplicação de métodos de seleção, solicitar 
autorização ao membro do Governo a que se refere 

b) Impossibilidade de ocupação dos postos de 
trabalho em causa por trabalhadores com vínculo 
de emprego público previamente constituído; 

c) Declaração de cabimento orçamental emitida 
pelo órgão, serviço ou entidade requerente; 

 

d) Cumprimento, pontual e integral, dos deveres 
de informação previstos na Lei n.º 57/2011, de 28 
de novembro, na sua redação atual; 

e) Parecer prévio favorável do membro do 
Governo de que depende o serviço ou o 
organismo que pretende efetuar o 
recrutamento. 

2 - Os serviços da Administração direta e indireta do 
Estado apenas podem proceder à abertura de 
procedimentos concursais a que se refere o número 
anterior caso se encontrem verificadas as 
circunstâncias e os requisitos cumulativos 
mencionados no mesmo. 

3 - O parecer a que se refere a alínea e) do n.º 1, 
incide, nomeadamente, sobre as atribuições, a 
evolução dos efetivos nos últimos três anos e o 
impacto orçamental da despesa com o 
recrutamento que se pretende efetuar. 

4 - Quando tenha decorrido o prazo de um ano a 
contar da data da emissão da autorização prevista 
no número anterior, sem que tenha sido 
homologada a lista de classificação final, devem os 
serviços que procedem ao recrutamento, após a 
fase de aplicação de métodos de seleção, solicitar 
autorização ao membro do Governo a que se refere 



 

 

 
 

DSRHDO/DRH  18 

LOE 2018/DL Execução OE 2018 LOE 2019 
EXECUÇÃO OE 2019 

(Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho) 
OBSERVAÇÕES 

a mesma disposição legal para prosseguir com o 
recrutamento. 

5 - Sem prejuízo de regimes especiais de 
contratação de doutorados, as instituições públicas 
de investigação científica e desenvolvimento 
tecnológico podem proceder à contratação, a 
termo resolutivo, de investigadores, sem 
dependência de parecer do membro do Governo 
responsável pelas áreas das finanças e da 
Administração Pública, desde que sejam 
necessários para a execução de programas, 
projetos ou atividades no âmbito das missões e 
atribuições daquelas instituições, e cujos encargos 
onerem exclusivamente: 

a) Receitas transferidas da Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, I. P.; ou 

b) Receitas próprias provenientes daqueles 
programas, projetos e prestações de serviço; ou 

c) Receitas de programas e projetos financiados 
por fundos europeus ou internacionais. 

6 - As contratações e as nomeações de 
trabalhadores efetuadas na sequência de 
procedimentos concursais realizados em violação 
do disposto no presente artigo são nulas. 

7 - O disposto no n.º 4 aplica- se aos procedimentos 
concursais a que se refere o n.º 1 em curso à data 
da entrada em vigor do presente decreto -lei. 

8 – […] 

9 – […]. 

a mesma disposição legal para prosseguir com o 
recrutamento. 

5 - Sem prejuízo de regimes especiais de 
contratação de doutorados, as instituições públicas 
de investigação científica e desenvolvimento 
tecnológico podem proceder à contratação, a termo 
resolutivo, de investigadores, sem dependência de 
parecer do membro do Governo responsável pelas 
áreas das finanças e da administração pública, 
desde que sejam necessários para a execução de 
programas, projetos ou atividades no âmbito das 
missões e atribuições daquelas instituições, e cujos 
encargos onerem exclusivamente: 

a) Receitas transferidas da Fundação para a 
Ciência e a Tecnologia, I. P.; ou  

b) Receitas próprias provenientes daqueles 
programas, projetos e prestações de serviço; ou 

c) Receitas de programas e projetos financiados 
por fundos europeus ou internacionais. 

6 - As contratações e as nomeações de 
trabalhadores efetuadas na sequência de 
procedimentos concursais realizados em violação 
do disposto no presente artigo são nulas. 

 

7 - O disposto no n.º 4 aplica-se aos procedimentos 
concursais a que se refere o n.º 1 em curso à data 
da entrada em vigor do presente decreto-lei.  

8 […] 

9 […] 
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(DL Execução OE 2018) 

 
Artigo 141.º 

Cedência de interesse público 

1 - Os órgãos e os serviços abrangidos pelo âmbito de 
aplicação objetivo definido no artigo 1.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
redação atual, podem proceder à celebração de 
acordo de cedência de interesse público com 
trabalhador de entidade excluída do âmbito de 
aplicação objetivo da mesma lei, previsto no n.º 1 do 
seu artigo 241.º, em situações excecionais 
especialmente fundamentadas quanto à existência 
de relevante interesse público, e com observância 
dos requisitos exigidos no n.º 2 do mesmo artigo 
241.º 

2 – A celebração do acordo a que se refere o número 
anterior depende de parecer prévio favorável do 
membro do Governo responsável pelas áreas das 
finanças e da Administração Pública. 

3 - O presente artigo não se aplica aos casos a que se 
refere o n.º 5 do artigo 243.º da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual. 

4 - O disposto no presente artigo tem caráter 
excecional e prevalece sobre todas as disposições 
legais, gerais ou especiais, contrárias. 

  
 

 

Artigo 155.º 

Cedência de interesse público 

1 - Os órgãos e os serviços abrangidos pelo âmbito 
de aplicação objetivo definido no artigo 1.º da LTFP, 
podem proceder à celebração de acordo de 
cedência de interesse público com trabalhador de 
entidade excluída do âmbito de aplicação objetivo 
da mesma lei, previsto no n.º 1 do seu artigo 241.º, 
em situações excecionais especialmente 
fundamentadas quanto à existência de relevante 
interesse público, e com observância dos requisitos 
exigidos no n.º 2 do mesmo artigo 241.º 

 

2 - A celebração do acordo a que se refere o número 
anterior depende de parecer prévio favorável do 
membro do Governo responsável pelas áreas das 
finanças e da administração pública. 

3 - O presente artigo não se aplica aos casos a que 
se refere o n.º 5 do artigo 243.º da LTFP. 

 

 

4 - O disposto no presente artigo tem caráter 
excecional e prevalece sobre todas as disposições 
legais, gerais ou especiais, contrárias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas 
relativas à LOE e  DEO para 
2018 
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(LOE2018) 

Artigo 19.º 
 

Tempo de serviço nas carreiras, cargos ou 
categorias integradas em corpos especiais 

 
A expressão remuneratória do tempo de serviço nas 
carreiras, cargos ou categorias integradas em 
corpos especiais, em que a progressão e mudança 
de posição remuneratória dependam do decurso de 
determinado período de prestação de serviço 
legalmente estabelecido para o efeito, é 
considerada em processo negocial com vista a 
definir o prazo e o modo para a sua concretização, 
tendo em conta a sustentabilidade e 
compatibilização com os recursos disponíveis. 

 
 
 

Artigo 17.º 

Tempo de serviço nas carreiras, cargos ou 
categorias integrados em corpos especiais 

 
A expressão remuneratória do tempo de serviço nas 
carreiras, cargos ou categorias integrados em corpos 
especiais, em que a progressão e mudança de 
posição remuneratória dependam do decurso de 
determinado período de prestação de serviço 
legalmente estabelecido para o efeito, é objeto de 
negociação sindical, com vista a definir o prazo e o 
modo para a sua concretização, tendo em conta a 
sustentabilidade e compatibilização com os recursos 
disponíveis. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas 
relativas à LOE de 2018 

 
(LOE2018) 

Artigo 27.º 

Remuneração na consolidação de mobilidade 
intercarreiras 

 
Para efeitos de aplicação do artigo 99.º -A da LTFP nas 
situações de mobilidade intercarreiras, na carreira 
técnica superior e na carreira especial de inspeção, são 
aplicáveis as regras mínimas de posicionamento 
remuneratório resultante de procedimento concursal. 

 
 

. 
 

 
 
 

Artigo 18.º 

Remuneração da mobilidade 
 

1 - Em 2019 passa a ser possível, nas situações de 
mobilidade na categoria em órgão ou serviço 
diferente, o trabalhador ser remunerado pela posição 
remuneratória imediatamente seguinte àquela em 
que se encontre posicionado, caso não tenha 
alteração de posicionamento remuneratório em 2018 
ou em 2019 e obtenha despacho favorável dos 
membros do Governo responsáveis pela área em que 
se integra o órgão, serviço ou entidade em causa e 
pela área das finanças e Administração Pública, 
fundado em razões de interesse público, com exceção 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobilidade na categoria em 
órgão ou serviço diferente, 
possibilidade do trabalhador 
poder ser remunerado pela 
posição remuneratória 



 

 

 
 

DSRHDO/DRH  21 

LOE 2018/DL Execução OE 2018 LOE 2019 
EXECUÇÃO OE 2019 

(Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho) 
OBSERVAÇÕES 

dos órgãos e serviços das administração regional e 
local, em que a emissão daquele despacho compete 
ao presidente do respetivo órgão executivo das 
regiões autónomas e das autarquias locais, bem como 
das entidades intermunicipais, cuja competência para 
a emissão do referido despacho é dos respetivos 
órgãos. 

2 — Para efeitos de aplicação do artigo 99.º- A da 
LTFP, nas situações de consolidação de mobilidade 
intercarreiras, na carreira técnica superior e na 
carreira especial de inspeção, são aplicáveis as regras 
mínimas de posicionamento remuneratório 
resultante de procedimento concursal. 

3 — Aos trabalhadores que consolidaram a 
mobilidade intercarreiras na carreira de técnico 
superior e na carreira especial de inspeção durante 
o ano de 2017, são aplicáveis as regras definidas no 
número anterior com efeitos a 1 de janeiro de 2018. 

imediatamente seguinte 
àquela em que se encontre 
posicionado, caso não tenha 
alteração remuneratória em 
2018 e 2019 
 
Veja-se, também, o n.º 2 do 
art.º 152.º do DLEO/219 
 
 
 

 
 

(LOE2018) 

Artigo 25.º 

Programas específicos de mobilidade 

1 — No âmbito de programas específicos de 
mobilidade fundados em razões de especial interesse 
público e autorizados pelo membro do Governo 
responsável pela área das finanças e da Administração 
Pública, sob proposta do membro do governo 
responsável em razão da matéria, é aplicável o 
disposto no n.º 1 do artigo 153.º da LTFP. 

3 — A mobilidade de trabalhadores para 
estruturas específicas que venham a ser criadas em 
áreas transversais a toda a Administração Pública pode 

 
 

Artigo 19.º 

Programas específicos de mobilidade 

1 — No âmbito de programas específicos de 
mobilidade fundados em razões de especial interesse 
público e autorizados pelo membro do Governo 
responsável pela área das finanças e da Administração 
Pública, sob proposta do membro do Governo 
responsável em razão da matéria, é aplicável o 
disposto no n.º 1 do artigo 153.º da LTFP. 

2 — A mobilidade de trabalhadores para estruturas 
específicas que venham a ser criadas em áreas 
transversais a toda a Administração Pública pode 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Mantêm-se as normas 
relativas à LOE de 2018 
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implicar a transferência orçamental dos montantes 
considerados na dotação da rubrica «encargos com 
pessoal», para fazer face aos encargos com a respetiva 
remuneração e demais encargos, ficando autorizadas 
as necessárias alterações orçamentais, ainda que 
envolvam diferentes programas, nos termos do 
decreto -lei de execução orçamental. 
 

(DL Execução OE 2018) 

 

Artigo 15.º 

Programas específicos de mobilidade 
 

1 - Para efeitos do n.º 2 do artigo 25.º da Lei do 
Orçamento do Estado, a mobilidade de trabalhadores 
para estruturas específicas que venham a ser criadas 
em áreas transversais a toda a Administração Pública 
implica a transferência orçamental dos montantes 
considerados na dotação da rubrica «Despesas com 
pessoal» do serviço de origem do trabalhador para o 
orçamento de despesas com pessoal da estrutura à 
qual o trabalhador seja afeto. 

 

2 - A transferência mencionada no número anterior 
efetua -se nos seguintes termos: 

a) Caso a despesa no serviço de origem seja 
financiada através de receitas gerais, através de 
alterações orçamentais em cada organismo; 

b)  

implicar a transferência orçamental dos montantes 
considerados na dotação da rubrica «encargos com 
pessoal», para fazer face aos encargos com a respetiva 
remuneração e demais encargos, ficando autorizadas 
as necessárias alterações orçamentais, ainda que 
envolvam diferentes programas, nos termos do 
decreto -lei de execução orçamental. 

 

 

 

 

 

 

Artigo 17.º 

Programas específicos de mobilidade  

1 - Para efeitos do n.º 2 do artigo 19.º da Lei do 
Orçamento do Estado, a mobilidade de 
trabalhadores para estruturas específicas que 
venham a ser criadas em áreas transversais a toda 
a Administração Pública implica a transferência 
orçamental dos montantes considerados na 
dotação da rubrica «Despesas com pessoal» do 
serviço de origem do trabalhador para o orçamento 
de despesas com pessoal da estrutura à qual o 
trabalhador seja afeto. 

2 - A transferência mencionada no número anterior 
efetua-se nos seguintes termos: 

a) Caso a despesa no serviço de origem seja 
financiada através de receitas gerais, 
através de alterações orçamentais em cada 
organismo; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A mobilidade de trabalhadores 
para estruturas específicas que 
venham a ser criadas em áreas 
transversais a toda a 
Administração Pública implica a 
transferência orçamental, de 
acordo com os termos 
estabelecidos, dos montantes 
considerados na dotação da 
rubrica «Despesas com pessoal» 
do serviço de origem do 
trabalhador para o orçamento 
de despesas com pessoal da 
estrutura à qual o trabalhador 
seja afeto. 
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c) Caso a despesa no serviço de origem seja 
financiada através de receitas próprias, através de 
transferência do montante efetuada pelo serviço 
de origem a favor da estrutura específica. 

3 - Na eventualidade de a despesa com pessoal no serviço 
de origem ser financiada através de receitas consignadas a 
fins específicos, o membro do Governo responsável em 
razão da matéria promove e autoriza as alterações 
orçamentais no âmbito da sua competência necessárias ao 
financiamento da despesa com pessoal associada à 
mobilidade dos trabalhadores em causa previamente à 
transferência a que se refere o número anterior. 

 

 

4 - As alterações orçamentais previstas no número 
anterior são da competência dos membros do 
Governo responsáveis em razão da matéria. 

b) Caso a despesa no serviço de origem seja 
financiada através de receitas próprias, 
através de transferência do montante 
efetuada pelo serviço de origem a favor da 
estrutura específica. 

3 - Na eventualidade de a despesa com pessoal no 
serviço de origem ser financiada através de receitas 
consignadas a fins específicos, o membro do 
Governo responsável em razão da matéria 
promove e autoriza as alterações orçamentais no 
âmbito da sua competência necessárias ao 
financiamento da despesa com pessoal associada à 
mobilidade dos trabalhadores em causa 
previamente à transferência a que se refere o 
número anterior. 

4 - As alterações orçamentais previstas no número 
anterior são da competência dos membros do 
Governo responsáveis em razão da matéria. 

 
(LOE2018) 

Artigo 26.º 

Duração da mobilidade 

1 - As situações de mobilidade existentes à data de 
entrada em vigor da presente lei cujo limite de 
duração máxima ocorra durante o ano de 2018 
podem, por acordo entre as partes, ser 
excecionalmente prorrogadas até 31 de dezembro de 
2018. 

2 - A prorrogação excepcional prevista no número 
anterior é aplicável às situações de mobilidade cujo 

 
 

Artigo 20.º 

Duração da mobilidade 

1 - As situações de mobilidade existentes à data de 
entrada em vigor da presente lei cujo limite de 
duração máxima ocorra durante o ano de 2019 
podem, por acordo entre as partes, ser 
excepcionalmente prorrogadas até 31 de dezembro de 
2019. 

2 - A prorrogação excecional prevista no número 
anterior é aplicável às situações de mobilidade cujo 
termo ocorre a 31 de dezembro de 2018, nos termos 
do acordo previsto no número anterior. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas relativas 
à LOE de 2018 
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termo ocorre a 31 de dezembro de 2017, nos termos 
do acordo previsto no número anterior. 

3 - No caso do acordo de cedência de interesse público 
a que se refere o artigo 243.º da LTFP, a prorrogação a 
que se referem os números anteriores depende de 
parecer favorável dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças e da 
Administração Pública. 

4 - Nas autarquias locais, o parecer a que se refere o 
número anterior é da competência do presidente do 
órgão executivo. 

5 - Os órgãos e serviços que beneficiem do disposto 
nos números anteriores devem definir as intenções de 
cessação de mobilidade ou de cedências de interesse 
público e comunicar as mesmas aos respetivos 
serviços de origem previamente à preparação da 
proposta de orçamento. 

 

 

3 - No caso do acordo de cedência de interesse público 
a que se refere o artigo 243.º da LTFP, a prorrogação a 
que se referem os números anteriores depende de 
parecer favorável dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças e da 
Administração Pública. 

4 - Nas autarquias locais, o parecer a que se refere o 
número anterior é da competência do presidente do 
órgão executivo. 

5 - Os órgãos e serviços que beneficiem do disposto 
nos números anteriores devem definir as intenções de 
cessação de mobilidade ou de cedências de interesse 
público e comunicar as mesmas aos respetivos 
serviços de origem previamente à preparação da 
proposta de orçamento. 

  
Artigo 21.º 

Determinação do posicionamento 
remuneratório em procedimento 

concursal 
 

1 - A utilização e amplitude conferida ao mecanismo 
de negociação previsto no artigo 38.º da LTFP, que 
passa a ser possível em 2019, quando vá para além da 
primeira posição remuneratória da carreira ou da 
posição definida em regime próprio, depende de 
despacho prévio favorável dos membros do Governo 
responsáveis pela área em que se integra o órgão, 

  
 
 
NÃO CONTEMPLADO NA LOE 
2018 
 
 
 

Passa a ser possível em 2019, 
quando vá para além da 
primeira posição remuneratória 
da carreira ou da posição 
definida em regime próprio, a 
utilização e amplitude conferida 
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serviço ou entidade em causa e pela área das finanças 
e Administração Pública. 

2 - Nos órgãos e serviços das administrações regional 
e local a emissão do despacho referido no número 
anterior é da competência: 

a) Do presidente do respetivo órgão executivo das 
regiões autónomas; 

b) Das entidades referidas no n.º 2 do artigo 27.º 
da LTFP, no caso das autarquias locais e serviços 
municipalizados;  

c) Do órgão executivo, no caso das áreas 
metropolitanas e das associações de municípios 
de fins específicos e associações de freguesias; 

d) Do conselho intermunicipal, sob proposta do 
secretariado executivo intermunicipal, nas 
comunidades intermunicipais. 

ao mecanismo de negociação 
previsto no artigo 38.º da LTFP 
(Determinação do 
posicionamento remuneratório) 

Veja-se, também, o n.º 3 do 
art.º 152.º do DLEO/219 
 

 

(LOE2018) 

Artigo 24.º 

Incentivos à inovação e eficiência na 
gestão pública 

1 - Os membros do Governo responsáveis pelas áreas 
da presidência e modernização administrativa, e das 
finanças e da Administração Pública podem 
estabelecer incentivos e outros mecanismos 
específicos de estímulo de práticas inovadoras de 
gestão pública, nomeadamente no domínio da gestão 
das pessoas, num quadro de valorização do trabalho e 
dos trabalhadores em funções públicas e do 
desenvolvimento de ambientes de trabalho 

 
 

Artigo 23.º 

Incentivos à inovação e eficiência na 
gestão pública 

1 - Os membros do Governo responsáveis pelas áreas 
da modernização administrativa e das finanças e 
Administração Pública podem estabelecer incentivos 
e outros mecanismos de estímulo de práticas 
inovadoras de gestão pública, quer na dimensão 
interna, de melhoria da eficiência, da qualidade na 
gestão e do ambiente de trabalho, quer na dimensão 
externa, de maior eficácia e qualidade dos serviços 
públicos. 

  
 
 
 
 
 
Incentivos e mecanismos de 
estímulo de práticas inovadoras 
de gestão pública, na dimensão 
interna, de melhoria da 
eficiência, da qualidade na 
gestão e do ambiente de 
trabalho, e na dimensão 
externa, de maior eficácia e 
qualidade dos serviços públicos 
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qualificantes, motivadores e que promovam a saúde 
dos trabalhadores. 

2 - A execução de medidas de equilíbrio orçamental 
não prejudica a possibilidade de o membro do 
Governo responsável pela área das finanças e da 
Administração Pública estabelecer, por portaria, 
incentivos e outros mecanismos de estímulo à 
eficiência, em especial nos consumos intermédios, no 
âmbito da administração direta e indireta e no setor 
empresarial do Estado. 

2 - Os sistemas de incentivos criados pelo Governo ao 
abrigo do número anterior podem ser aplicados à 
administração regional e local, mediante deliberação 
dos respetivos órgãos executivos. 

  
Artigo 24.º 

Promoção da segurança e saúde no trabalho 
 

1 - Com o objetivo de promover a melhoria das 
condições de trabalho dos trabalhadores em funções 
públicas, o Governo dinamiza a aplicação do regime 
jurídico da promoção da segurança e saúde no 
trabalho nos órgãos e serviços da administração 
pública central, nomeadamente através do 
desenvolvimento de projetos nesta área. 

2 - O Governo desenvolve uma rede colaborativa 
em gestão pública, que apoia a implementação de 
sistemas de segurança e saúde no trabalho na 
Administração Pública, privilegiando uma 
abordagem preventiva e de gestão integrada dos 
riscos profissionais, através da transferência de 
conhecimento e da partilha de boas práticas. 

  
 
NÃO CONTEMPLADO NA LOE 
2018 
 
Dinamização e aplicação do 
regime jurídico da promoção da 
segurança e saúde no trabalho 
através do desenvolvimento de 
projetos nesta área 
 
 
Desenvolvimento uma rede 
colaborativa em gestão pública, 
que apoia a implementação de 
sistemas de segurança e saúde 
no trabalho na AP, abordagem 
preventiva e de gestão integrada 
dos riscos profissionais, através 
da transferência de 
conhecimento e da partilha de 
boas práticas 
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Artigo 25.º 

Objetivos para a gestão dos trabalhadores 

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 16.º, os serviços 
públicos inscrevem nos seus QUAR para 2019 
objetivos de gestão dos trabalhadores que integrem 
práticas de gestão eficiente e responsável. 

2 - Para favorecer a conciliação da vida profissional 
com a vida pessoal e familiar e prevenir o absentismo, 
os dirigentes dos serviços públicos devem utilizar 
todos os instrumentos legais que permitam abordar 
as necessidades diferenciadas manifestadas pelos 
seus trabalhadores, nomeadamente regimes de 
prestação de trabalho e modalidades de horário. 

3 - O Governo disponibiliza informação das medidas 
adotadas nos serviços de todas as áreas 
governativas, com a finalidade de promover a 
replicação de boas práticas, nomeadamente no 
domínio da conciliação da vida profissional com a 
vida pessoal e familiar. 

  
 
NÃO CONTEMPLADO NA LOE 
2018 
 
 
Inscrição no QUAR de objetivos 
de gestão dos trabalhadores que 
integrem práticas de gestão 
eficiente e responsável  
 
 
Utilização de instrumentos 
legais que permitam abordar as 
necessidades diferenciadas 
manifestadas, pelos 
trabalhadores, com vista à 
conciliação da vida profissional 
com a vida pessoal e familiar e 
prevenção do absentismo 
 

  
Artigo 26.º 

Qualificação de trabalhadores 
 

1 — O Governo implementa o Programa Qualifica AP, 
com o objetivo de dotar os trabalhadores da 
Administração Pública das qualificações e 
competências adequadas ao desenvolvimento dos 
seus percursos profissionais, em alinhamento com as 
necessidades dos serviços públicos, numa perspetiva 
de formação ao longo da vida e de promoção do 

  
 
NÃO CONTEMPLADO NA LOE 
2018 
 
Implementação do Programa 
Qualifica AP: dotar os 
trabalhadores da AP das 
qualificações e competências 
adequadas ao desenvolvimento 
dos seus percursos profissionais 
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acesso dos trabalhadores à qualificação escolar e 
profissional. 

2 — Sem prejuízo das demais prioridades a 
estabelecer através de resolução do Conselho de 
Ministros, o Programa Qualifica AP tem como 
prioridade, em 2019, abranger os trabalhadores que 
necessitem de obter certificação escolar ou 
profissional para efeitos de transição no âmbito de 
processos de revisão de carreira. 

 

 

Como 1.ª prioridade, os 
trabalhadores que necessitem 
de obter certificação escolar ou 
profissional para efeitos de 
transição no âmbito de 
processos de revisão de carreira 

  
Artigo 27.º 

Prémios de gestão 
 

1 — Durante o ano de 2019, devem ser celebrados 
contratos de gestão com os gestores das empresas 
públicas, prevendo metas objetivas, quantificadas e 
mensuráveis, que representem uma melhoria do 
serviço público, operacional e financeira, nos 
principais indicadores de gestão das respetivas 
empresas e que permitam a avaliação dos gestores 
públicos e o pagamento de remunerações variáveis de 
desempenho, em 2020, até 50 % do limite previsto, 
excluindo as empresas que no final de 2019 tenham 
pagamentos em atraso. 

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, 
durante o ano de 2019, as empresas do setor público 
empresarial, as empresas públicas, as empresas 
participadas e ainda as empresas detidas, direta ou 
indiretamente, por quaisquer entidades públicas 
estaduais, nomeadamente as dos setores 
empresariais regionais e locais, não podem atribuir 
remunerações variáveis de desempenho aos seus 

  
NÃO CONTEMPLADO NA LOE 
2018 
 
 
Atribuição de remunerações 
variáveis de desempenho, em 
2020, até 50% do limite previsto, 
a gestores de empresas públicas, 
desde que estes apresentem 
uma melhoria do serviço 
público, operacional e 
financeira, nos principais 
indicadores de gestão das 
respetivas empresas, no ano de 
2019, e que permitam a sua 
avaliação 
 
 
 
No ano de 2019 não é permitida 
a retribuição de remunerações 
variáveis de desempenho a 
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gestores ou titulares de órgãos diretivos, de 
administração ou de outros órgãos estatutários. 

gestores ou titulares de órgão 
diretivos 

  
Artigo 31.º 

Programa de regularização extraordinária dos 
vínculos precários na Administração Pública 

 
Nos procedimentos concursais previstos na Lei n.º 
112/2017, de 29 de dezembro, o disposto no n.º 2 do 
artigo 8.º daquele diploma não afasta a aplicação dos 
n.os 2 a 4 do artigo 34.º da LTFP. 
 
 

  
 
NÃO CONTEMPLADO NA LOE 
2018 
 
 
PREVPAP, procedimentos 
concursais 

 
(LOE2018) 

Artigo 30.º 

Exercício de funções públicas na área da cooperação 
 

1 — Os aposentados ou reformados com experiência 
relevante em áreas que contribuam para a execução 
de projetos de cooperação para o desenvolvimento 
podem exercer funções públicas na qualidade de 
agentes da cooperação. 

2 — O processo de recrutamento, o provimento e as 
condições de exercício de funções são as aplicáveis aos 
agentes da cooperação. 

3 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, os 
aposentados ou reformados em exercício de funções 
públicas como agentes da cooperação auferem o 

 
 

Artigo 32.º 

Exercício de funções públicas na área da cooperação 
 

1 — Os aposentados ou reformados com experiência 
relevante em áreas que contribuam para a execução 
de projetos de cooperação para o desenvolvimento 
podem exercer funções públicas na qualidade de 
agentes da cooperação. 

2 — O processo de recrutamento, o provimento e as 
condições de exercício de funções são os aplicáveis 
aos agentes da cooperação. 

3 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, os 
aposentados ou reformados em exercício de funções 
públicas como agentes da cooperação auferem o 

  
 
 
 
 
 
 
 

Mantêm-se as normas relativas 
à LOE de 2018 
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vencimento e abonos devidos nos termos desse 
estatuto, mantendo o direito à respectiva pensão, 
quando esta seja superior, e no montante 
correspondente à diferença entre aqueles e esta. 

4 — O disposto nos números anteriores é igualmente 
aplicável, com as necessárias adaptações, a outras 
situações excecionais e devidamente fundamentadas 
nos termos reconhecidos no despacho de autorização 
previsto no artigo 78.º do Estatuto da Aposentação, 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 498/72, de 9 de 
dezembro, na sua redação atual. 

vencimento e abonos devidos nos termos desse 
estatuto, mantendo o direito à respetiva pensão, 
quando esta seja superior, no montante 
correspondente à diferença entre aqueles e esta. 

4 - O disposto nos números anteriores é igualmente 
aplicável, com as necessárias adaptações, a outras 
situações excecionais e devidamente fundamentadas 
nos termos reconhecidos no despacho de 
autorização previsto no artigo 78.º do Estatuto da 
Aposentação, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 498/72, 
de 9 de dezembro, na sua redação atual. 

 

(LOE2018) 

Artigo 49.º 

Reforço de meios humanos para a 
conservação da natureza e da biodiversidade 

 
1 — Tendo em conta as necessidades reais do país, 
o Governo reforça progressivamente os meios 
humanos do Instituto da Conservação da Natureza 
e das Florestas, I. P. (ICNF, I. P.), necessários para 
assegurar, de modo eficaz, os objetivos de 
preservação e conservação da natureza e da 
biodiversidade, bem como a prevenção de fogos 
florestais. 

2 - No ano de 2018, o Governo abre concurso com 
vista à contratação pelo ICNF, I. P., de, pelo menos, 
mais 25 vigilantes da natureza. 

 
 
 

Artigo 40.º 

Reforço de meios humanos para a conservação da 
natureza e da biodiversidade 

 
Até setembro de 2019, o Governo procede à abertura 
de concurso com vista à contratação de, pelo menos, 
mais 25 vigilantes da natureza, dando continuidade 
ao progressivo reforço dos meios humanos do ICNF, 
I. P., necessários para assegurar, de modo eficaz, os 
objetivos de preservação e conservação da natureza 
e da biodiversidade, bem como a prevenção de fogos 
florestais. 

  
 
 
 
 
 
 

Mantêm-se as normas relativas 
à LOE de 2018 
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(LOE2018) 

Artigo 50.º 

Proteção social complementar dos trabalhadores 
em regime de contrato individual de trabalho 

 
As entidades públicas a cujos trabalhadores se 
aplique o regime do contrato individual de trabalho 
podem contratar seguros de doença e de acidentes 
pessoais, desde que destinados à generalidade dos 
trabalhadores, bem como outros seguros 
obrigatórios por lei ou previstos em instrumento de 
regulamentação coletiva de trabalho. 

 
 
 

Artigo 52.º 

Proteção social complementar dos trabalhadores 
em regime de contrato individual de trabalho 

 
As entidades públicas a cujos trabalhadores se 
aplique o regime do contrato individual de trabalho 
podem contratar seguros de doença e de acidentes 
pessoais, desde que destinados à generalidade dos 
trabalhadores, bem como outros seguros 
obrigatórios por lei ou previstos em instrumento de 
regulamentação coletiva de trabalho. 

  
 
 
 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas relativas 
à LOE de 2018 

 
(LOE2018) 

Artigo 51.º 

Contratação de trabalhadores por pessoas 
coletivas de direito público e empresas do setor 

público empresarial 
 

1 — As pessoas coletivas públicas, ainda que dotadas 
de autonomia administrativa ou de independência 
estatutária, designadamente aquelas a que se refere o 
n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, 
e o n.º 3 do artigo 48.º da Lei -Quadro dos Institutos 
Públicos, aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de 
janeiro, só podem proceder ao recrutamento de 
trabalhadores para a constituição de vínculos de 
emprego por tempo indeterminado ou a termo nos 
termos do disposto no decreto -lei de execução 
orçamental. 

 

 

 

Artigo 53.º 

Contratação de trabalhadores por pessoas  
coletivas de direito público e empresas do setor 

público empresarial 
 

1 — As pessoas coletivas públicas, ainda que 
dotadas de autonomia administrativa ou de 
independência estatutária, designadamente 
aquelas a que se referem o n.º 3 do artigo 48.º da 
Lei-Quadro dos Institutos Públicos, aprovada pela 
Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, na sua redação 
atual, e o n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2013, de 
28 de agosto, na sua redação atual, apenas com 
exceção das referidas no n.º 4 do mesmo artigo, só 
podem proceder ao recrutamento de trabalhadores 
para a constituição de vínculos de emprego por 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas relativas 
à LOE de 2018 
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2 — As empresas do sector público empresarial só 
podem proceder ao recrutamento de trabalhadores 
para a constituição de vínculos de emprego por tempo 
indeterminado ou a termo nos termos do disposto no 
decreto –lei de execução orçamental. 

3 — […]. 

4— […] 
 
 
 
 
 

5 — As contratações de trabalhadores efetuadas em 
violação do disposto no presente artigo são nulas. 

 
 

(DL execução OE 2018) 
 

Artigo 144.º 

Contratação de trabalhadores por pessoas 
coletivas de direito público e empresas do setor 

público empresarial 

1 - As pessoas coletivas de direito público, ainda 
que dotadas de autonomia administrativa ou de 
independência estatutária, designadamente 
aquelas a que se refere o n.º 3 do artigo 3.º da Lei 
n.º 67/2013, de 28 de agosto, na sua redação, e as 
empresas do setor público empresarial podem 
proceder ao recrutamento de trabalhadores para a 
constituição de vínculos de emprego por tempo 
indeterminado, ou a termo, bem como para a 
conversão de contratos a termo em contratos por 

tempo indeterminado ou a termo nos termos do 
disposto no decreto -lei de execução orçamental. 

2 — As empresas do setor público empresarial só 
podem proceder ao recrutamento de trabalhadores 
para a constituição de vínculos de emprego por 
tempo indeterminado ou a termo nos termos do 
disposto no decreto -lei de execução orçamental. 

3 — […] 

4 — […] 

5 — […] 

6 — As contratações de trabalhadores efetuadas 
em violação do disposto no presente artigo são 
nulas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 144.º 

Contratação de trabalhadores por pessoas 
coletivas de direito público e empresas do 

setor público empresarial 

1 - As pessoas coletivas de direito público, ainda 
que dotadas de autonomia administrativa ou de 
independência estatutária, designadamente 
aquelas a que se refere o n.º 3 do artigo 3.º da Lei 
n.º 67/2013, de 28 de agosto, na sua redação 
atual, e as empresas do setor público empresarial 
podem proceder à celebração de acordos de 
cedência de interesse público com trabalhadores 
de entidades abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da LTFP e ao recrutamento de 
trabalhadores para a constituição de vínculos de 
emprego por tempo indeterminado, ou a termo, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas relativas 
ao DEO de 2018 
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tempo indeterminado, no âmbito da autonomia de 
gestão, desde que expressamente autorizados no 
ato de aprovação do plano de atividades e 
orçamento. 

 

2— O recrutamento a que se refere o número 
anterior deve ser devidamente sustentado na 
análise custo- benefício integrada no plano de 
atividades e orçamento aprovado, devendo estar 
reunidos os requisitos previstos nas alíneas c) e d) 
do número seguinte, no momento do 
recrutamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bem como para a conversão de contratos a 
termo em contratos por tempo indeterminado, 
no âmbito da autonomia de gestão, desde que 
expressamente autorizados no ato de aprovação 
do plano de atividades e orçamento. 

2 - O recrutamento a que se refere o número 
anterior deve ser devidamente sustentado na 
análise custo-benefício integrada no plano de 
atividades e orçamento aprovado, devendo estar 
reunidos os requisitos previstos nas alíneas a) a 
d) do n.º 5, no momento do recrutamento. 

3 - Sem prejuízo do disposto nos números 
anteriores, fica autorizado o recrutamento 
destinado à substituição, para a mesma função, 
de trabalhadores que cessem o vínculo de 
emprego por causa não imputável à entidade 
empregadora e desempenhem tarefas 
correspondentes a necessidades permanentes, 
se a remuneração dos trabalhadores a contratar 
corresponder à base da carreira profissional 
prevista em instrumento de regulamentação 
coletiva de trabalho ou em regulamento interno, 
desde que:  

a) O plano de atividades e orçamento esteja 
aprovado; ou 

b) O plano de atividades e orçamento tenho 
sido submetido até 31 de março e não tenha 
sido objeto de pronúncia pelo membro do 
Governo responsável pela área das finanças 
até 30 de junho ou, sendo submetido após 31 
de março, não seja objeto de pronúncia pelo 
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3 - Nos casos não abrangidos pelo n.º 1, o membro 
do Governo responsável pela área das finanças, 
após despacho favorável do membro do Governo 
responsável pelo setor de atividade, pode ainda 
autorizar, em situações excecionais devidamente 
sustentadas na análise custo -benefício efetuada 
pelas entidades, com fundamento na existência de 
relevante interesse público, ponderada a carência 
dos recursos humanos e a evolução global dos 
mesmos, o recrutamento de trabalhadores, desde 
que se verifiquem cumulativamente os seguintes 
requisitos: 

 

a) Os encargos decorrentes do recrutamento 
estejam incluídos na proposta de orçamento 
anual e plurianual, evidenciando o impacto no 
ano da contratação e no respetivo triénio; 
 
 
 
 
 
 
b) O recrutamento seja considerado 
imprescindível, tendo em vista a prossecução 

membro do Governo responsável pela área 
das finanças no prazo de 120 dias. 

4 - Do recrutamento a que se refere o número 
anterior não pode resultar um aumento dos 
gastos com pessoal face ao ano anterior, 
devendo estar preenchidos, no momento do 
recrutamento, os requisitos previstos nas alíneas 
b) a d) do número seguinte. 

5 - Nos casos não abrangidos pelos números 
anteriores, o membro do Governo responsável 
pela área das finanças, após despacho favorável 
do membro do Governo responsável pelo setor 
de atividade, pode ainda autorizar, em situações 
excecionais devidamente sustentadas na análise 
custo-benefício efetuada pelas entidades, com 
fundamento na existência de relevante interesse 
público, ponderada a carência dos recursos 
humanos e a evolução global dos mesmos, o 
recrutamento de trabalhadores, desde que se 
verifiquem cumulativamente os seguintes 
requisitos: 

a) Os encargos decorrentes do recrutamento 
estejam incluídos na proposta de orçamento 
anual e plurianual, evidenciando o impacto 
no ano da contratação e no respetivo triénio, 
com identificação do montante 
remuneratório dos trabalhadores a contratar, 
tendo por referência a base da carreira 
profissional prevista em instrumento de 
regulamentação coletiva de trabalho ou em 
regulamento interno, quando existam; 

b) O recrutamento seja considerado 
imprescindível, tendo em vista a prossecução 
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das atribuições e o cumprimento das obrigações 
de prestação de serviço público da respetiva 
entidade; 
 

c) Seja impossível satisfazer as necessidades por 
recurso a pessoal que já se encontre colocado, à 
data da entrada em vigor do presente decreto -
lei, em situação de valorização profissional ou ao 
abrigo de outros instrumentos de mobilidade; 

d) Cumprimento, atempado e integral, dos 
deveres de informação previstos na Lei n.º 
57/2011, de 28 de novembro, na sua redação 
atual. 

 

 

 

 

4 - Para efeitos da emissão da autorização prevista 
no número anterior, as entidades enviam aos 
membros do Governo responsáveis pelo setor de 
atividade os elementos comprovativos da 
verificação daqueles requisitos e da respetiva 
submissão, no Sistema de Recolha de Informação 
Económica e Financeira ou, quando não 
disponham de acesso a este sistema, do envio à 
DGTF, em formato eletrónico, no caso das 
empresas do setor público empresarial, ou no SIGO 
ou, quando não disponham de acesso a este 
sistema, do envio à DGAEP, em formato 
electrónico, no caso das pessoas coletivas de 
direito público. 

das atribuições e o cumprimento das 
obrigações de prestação de serviço público da 
respetiva entidade; 

c) Seja impossível satisfazer as necessidades 
por recurso a pessoal que já se encontre 
colocado, à data da entrada em vigor do 
presente decreto-lei, em situação de 
valorização profissional ou ao abrigo de 
outros instrumentos de mobilidade; 

d) Cumprimento, atempado e integral, dos 
deveres de informação previstos na Lei n.º 
57/2011, de 28 de novembro, na sua redação 
atual. 

6 - O disposto no número anterior aplica-se, com 
as necessárias adaptações, à celebração de 
acordos de cedência de interesse público com 
trabalhadores de entidades abrangidas pelo 
âmbito de aplicação da LTFP. 

7 - Para efeitos da emissão da autorização 
prevista no n.º 5, as entidades enviam aos 
membros do Governo responsáveis pelo setor de 
atividade os elementos comprovativos da 
verificação daqueles requisitos e da respetiva 
submissão, no Sistema de Recolha de Informação 
Económica e Financeira, ou, quando não 
disponham de acesso a este sistema, do envio à 
DGTF, em formato eletrónico, no caso das 
empresas do setor público empresarial, ou no 
SIGO, ou, quando não disponham de acesso a 
este sistema, do envio à DGAEP, em formato 
eletrónico, no caso das pessoas coletivas de 
direito público. 
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5 – […] 

6- […]. 
 

7 - O disposto no n.º 3 não se aplica ao 
recrutamento de trabalhadores para a constituição 
de vínculos de emprego com duração até seis 
meses, incluindo renovações, ao abrigo da Lei n.º 
4/2008, de 7 de fevereiro, na sua redacção atual, 
sendo a autorização da competência do respetivo 
órgão de direção ou administração, desde que 
verificados os requisitos previstos nas alíneas a), b) 
e d) do referido número. 

9 — […] 

10 — São nulas as contratações de trabalhadores 
efectuadas em violação do disposto nos números 
anteriores. 

11— O disposto no presente artigo prevalece sobre 
todas as disposições legais, gerais ou especiais, 
contrárias. 

8 – […]. 

9 – […] 

 

10 - O disposto no n.º 5 não se aplica ao 
recrutamento de trabalhadores para a 
constituição de vínculos de emprego com 
duração até seis meses, incluindo renovações, ao 
abrigo da Lei n.º 4/2008, de 7 de fevereiro, na sua 
redação atual, sendo a autorização da 
competência do respetivo órgão de direção ou 
administração, desde que verificados os 
requisitos previstos nas alíneas a), b) e d) do 
referido número. 

11 – […] 

12 - São nulas as contratações de trabalhadores 
efetuadas em violação do disposto nos números 
anteriores. 

13 - O disposto no presente artigo prevalece 
sobre todas as disposições legais, gerais ou 
especiais, contrárias. 
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(LOE2018) 

Artigo 52.º 

Quadros de pessoal no setor empresarial 
do Estado 

 
Durante o ano de 2018, as empresas do setor 
empresarial do Estado prosseguem uma política de 
ajustamento dos seus quadros de pessoal, 
adequando- os às efetivas necessidades de uma 
organização eficiente, só podendo ocorrer aumento 
do número de trabalhadores nos termos do 
disposto no decreto -lei de execução orçamental.  

 
 

Artigo 54.º 

Quadros de pessoal no setor empresarial 
do Estado 

 
Em 2019, as empresas do setor empresarial do 
Estado prosseguem uma política de ajustamento dos 
seus quadros de pessoal, adequando- os às efetivas 
necessidades de uma organização eficiente, só 
podendo ocorrer aumento do número de 
trabalhadores nos termos do disposto no decreto-lei 
de execução orçamental. 

  
 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas relativas 
à LOE de 2018 

 

(DL Execução OE 2018) 

Artigo 34.º 

Descontos para os subsistemas de saúde 

1 - Os descontos para a ADSE, I. P., previstos no 
artigo 46.º do Decreto- Lei n.º 118/83, de 25 de 
fevereiro, na sua redação atual, têm lugar mesmo 
quando não haja prestação de trabalho: 

a) Por ocorrência das eventualidades previstas no 
artigo 52.º da Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, na 
sua redação atual, por iniciativa da entidade 
empregadora, logo que o trabalhador retome a 
prestação de trabalho, ou por iniciativa do 
trabalhador durante os períodos de ausência ao 

trabalho; 

 

  

 

Artigo 35.º 

Descontos para os subsistemas de saúde 

1 — Os descontos para a ADSE, I. P., previstos no 
artigo 46.º do Decreto -Lei n.º 118/83, de 25 de 
fevereiro, na sua redação atual, têm lugar mesmo 
quando não haja prestação de trabalho: 

 

a) Por ocorrência das eventualidades previstas no 
artigo 52.º da Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, na 
sua redação atual, por iniciativa da entidade 
empregadora, logo que o trabalhador retome a 
prestação de trabalho, ou por iniciativa do 
trabalhador durante os períodos de ausência ao 
trabalho; 

 
 
 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas relativas 
ao DEO de 2018 
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b)   Por ocorrência das eventualidades previstas no 
artigo 13.º da Lei n.º 4/2009, de 29 de janeiro, na 
sua redação atual, através do desconto na 
respetiva remuneração, ou por dedução de 
idêntico montante no subsídio pago ao 
trabalhador, consoante o caso, durante os 
períodos de ausência ao trabalho. 

2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do número 
anterior, o pagamento dos valores devidos é feito 
em prestações mensais com o limite de 3,5 % da 
remuneração base. 

3 - O disposto nos números anteriores é aplicável 
aos demais subsistemas de saúde da Administração 
Pública.  

b) Por ocorrência das eventualidades previstas no 
artigo 13.º da Lei n.º 4/2009, de 29 de janeiro, na 
sua redação atual, através do desconto na 
respetiva remuneração, ou por dedução de 
idêntico montante no subsídio pago ao 
trabalhador, consoante o caso, durante os 
períodos de ausência ao trabalho. 

2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número 
anterior, o pagamento dos valores devidos é feito 
em prestações mensais com o limite de 3,5 % da 
remuneração base. 

3 — O disposto nos números anteriores é 
aplicável aos demais subsistemas de saúde da 
Administração Pública. 

 
(DL Execução OE 2018) 

 
Artigo 35.º 

Serviços processadores 

Assumem as competências de serviços 
processadores, durante o ano de 2018, os gabinetes 
de gestão financeira, as secretarias- gerais e outros 
departamentos ou serviços que, através do sistema 
de informação contabilística, procedam a 
transferências para serviços e fundos autónomos, 
ou a transferência de verbas, por classificação 
económica, para serviços integrados. 

 

  
 

Artigo 36.º 

Serviços processadores 

Assumem as competências de serviços 
processadores, durante o ano de 2019, os 
gabinetes de gestão financeira, as secretarias -
gerais e outros departamentos ou serviços que, 
através do sistema de informação contabilística, 
procedam a transferências para serviços e fundos 
autónomos, ou a transferência de verbas, por 
classificação económica, para serviços 
integrados. 

 
 
 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas relativas 
ao DEO de 2018 
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(DL Execução OE 2018) 

Artigo 36.º 

Entregas relativas aos descontos para o Instituto de 
Proteção e Assistência na Doença, I. P., e para a 

Caixa Geral de Aposentações, I. P. 

As entregas relativas a retenções destinadas à ADSE, 
I. P., e à CGA, I. P., são efetuadas através do 
Documento Único de Cobrança. 

  
 

 

Artigo 37.º 

Entregas relativas aos descontos para o Instituto 
de Proteção e Assistência na Doença, I. P., e para 

a Caixa Geral de Aposentações, I. P. 

As entregas relativas a retenções destinadas à 
ADSE, I. P., e à CGA, I. P., são efetuadas através do 
Documento Único de Cobrança. 

 
 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas relativas 
ao DEO de 2018 
 
 

 
(DL Execução OE 2018) 

Artigo 40.º 

Autorizações no âmbito de despesas com 
deslocações 

1 - Durante o ano de 2018, os despachos a que se 
referem o n.º 2 do artigo 33.º do Decreto -Lei n.º 
106/98, de 24 de abril, na sua redação atual, o n.º 
2 do artigo 2.º e o n.º 2 do artigo 5.º do Decreto- Lei 
n.º 192/95, de 28 de julho, na sua redação atual, 
são da competência do membro do Governo 
responsável pela respetiva área setorial. 

2 - As autorizações referidas no número anterior 
devem obedecer às orientações fixadas na 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2006, 
de 5 de maio. 

3 - Durante o ano de 2018, aos trabalhadores do 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. 

  

 

Artigo 42.º 

Autorizações no âmbito de despesas com 
deslocações 

1 - Durante o ano de 2019, os despachos a que se 
referem o n.º 2 do artigo 33.º do Decreto -Lei n.º 
106/98, de 24 de abril, na sua redação atual, o n.º 
2 do artigo 2.º e o n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -
Lei n.º 192/95, de 28 de julho, na sua redação 
atual, são da competência do membro do 
Governo responsável pela respetiva área setorial. 

2 - As autorizações referidas no número anterior 
devem obedecer às orientações fixadas na 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 51/2006, 
de 5 de maio. 

3 - Durante o ano de 2019, aos trabalhadores do 
Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. 
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ao DEO de 2018 
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(IPMA, I. P.), em missão de monitorização a bordo 
dos navios de investigação no âmbito das 
campanhas oceanográficas, são abonadas ajudas 
de custo diárias, na sua totalidade. 

(IPMA, I. P.), em missão de monitorização a bordo 
dos navios de investigação no âmbito das 
campanhas oceanográficas, são abonadas ajudas 
de custo diárias, na sua totalidade 

 
(LOE2018) 

Artigo 58.º 

Encargos com contratos de aquisição de serviços 

1 — Os encargos globais pagos com contratos de 
aquisição de serviços, com exceção dos contratos 
cofinanciados por fundos europeus ou internacionais, 
e pelo MFEEE, não podem ultrapassar os encargos 
globais pagos em 2017. 

 

 

2— Os valores pagos por contratos de aquisição de 
serviços e os compromissos assumidos que, em 2018, 
venham a renovar -se ou a celebrar -se com idêntico 
objeto ou contraparte de contrato vigente em 2017 
não podem ultrapassar: 

a) Os valores pagos e os compromissos 
assumidos, respetivamente, em 2017, 
considerando o valor total agregado dos 
contratos, sempre que a mesma contraparte 
preste mais do que um serviço ao mesmo 
adquirente; ou 

 
 

Artigo 60.º 

Encargos com contratos de aquisição de serviços 

1 — Os encargos globais pagos com contratos de 
aquisição de serviços, com exceção dos contratos 
cofinanciados por fundos europeus ou 
internacionais e pelo MFEEE, ou financiados por 
transferências de outras entidades da 
Administração Pública com origem em fundos 
europeus, não podem ultrapassar os encargos 
globais pagos em 2018. 

2 — Os valores pagos por contratos de aquisição de 
serviços e os compromissos assumidos que, em 
2019, venham a renovar- se ou a celebrar- se com 
idêntico objeto de contrato vigente em 2018 não 
podem ultrapassar, na sua globalidade, o montante 
pago em 2018. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas relativas 
à LOE de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DSRHDO/DRH  41 

LOE 2018/DL Execução OE 2018 LOE 2019 
EXECUÇÃO OE 2019 

(Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho) 
OBSERVAÇÕES 

b) O preço unitário, caso o mesmo seja 
aritmeticamente determinável ou tenha servido 
de base ao cálculo dos valores pagos em 2017. 

3 — Em situações excepcionais, prévia e devidamente 
fundamentadas pelo dirigente máximo do serviço com 
competência para contratar, e após aprovação do 
membro do Governo responsável em razão da 
matéria, o membro do Governo responsável pela área 
das finanças pode autorizar a dispensa do disposto nos 
números anteriores. 

4 — A celebração ou renovação de contrato de 
aquisição de serviços é obrigatoriamente comunicada, 
no prazo de 30 dias contados da assinatura do 
contrato, ao membro do Governo responsável pela 
área das finanças, nos termos a fixar por portaria 
deste. 

5 — A celebração de um novo contrato de aquisição de 
serviços com diferente objeto e contraparte de 
contrato vigente em 2017 carece de autorização 
prévia do membro do Governo responsável em razão 
da matéria, devendo o pedido ser acompanhado de 
indicação, por parte do dirigente máximo do serviço 
com competência para contratar, da compensação a 
efetuar para efeitos do cumprimento do disposto no 
n.º 1. 

 

 

 

 

6 — Nos casos referidos no número anterior, quando 
não se mostre assegurado o disposto no n.º 1, o 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 — A celebração de um novo contrato de aquisição de 
serviços com objeto diferente de contrato vigente em 
2018 carece de autorização prévia do membro do 
Governo responsável pela respetiva área setorial, 
devendo o pedido ser acompanhado de indicação, por 
parte do dirigente máximo do serviço com 
competência para contratar, da compensação a 
efetuar para efeitos do cumprimento do disposto no 
n.º 1. 

4 — Em situações excecionais, prévia e devidamente 
fundamentadas pelo dirigente máximo do serviço com 
competência para contratar, e após aprovação do 
membro do Governo responsável pela respetiva área 
setorial, o membro do Governo responsável pela área 
das finanças pode autorizar a dispensa do disposto nos 
números anteriores. 
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membro do Governo responsável em razão da matéria 
deve: 

a) Proferir despacho desfavorável; ou 

b) Remeter ao membro do Governo responsável 
pela área das finanças, para efeitos da dispensa 
prevista no n.º 3. 

7 — O disposto nos números anteriores aplica- se a 
contratos a celebrar ou renovar por: 

a) Órgãos, serviços e entidades previstos no 
artigo 1.º da LTFP, incluindo institutos públicos de 
regime especial, e excluindo os serviços das 
entidades referidas no n.º 1 do artigo 61.º da 
presente lei; 

b) Outras pessoas coletivas públicas, ainda que 
dotadasde autonomia administrativa ou de 
independência estatutária, designadamente 
aquelas a que se refere o n.º 3 do artigo 3.º da Lei 
n.º 67/2013, de 28 de agosto, e o n.º 3 do artigo 
48.º da Lei -Quadro dos Institutos Públicos, 
aprovada pela Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro; 

 
c) Empresas do setor empresarial do Estado, 
empresas públicas não financeiras de capital 
exclusiva ou maioritariamente público e entidades 
do setor empresarial regional; 

d) Gabinetes previstos na alínea l) do n.º 9 do 
artigo 2.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro; 

e) […] 

8 — Não estão sujeitos ao disposto no n.º 2: 

 
 
 
 
 
 
 
5 — O disposto nos números anteriores aplica- se a 
contratos a celebrar ou a renovar por: 

a) Órgãos, serviços e entidades previstos no 
artigo 1.º da LTFP, incluindo institutos públicos 
de regime especial, e excluindo os serviços das 
entidades referidas no n.º 1 do artigo 63.º da 
presente lei; 

b) Outras pessoas coletivas públicas, ainda que 
dotadas de autonomia administrativa ou de 
independência estatutária, designadamente 
aquelas a que se referem o n.º 3 do artigo 48.º 
da Lei-Quadro dos Institutos Públicos, e o n.º 3 
do artigo 3.º da Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, 
na sua redação atual, com exceção das referidas 
no n.º 4 do mesmo artigo; 

c) Empresas públicas não financeiras de 
capital exclusiva ou maioritariamente público e 
entidades do setor empresarial regional; 

 
d) Gabinetes previstos na alínea l) do n.º 9 do 
artigo 2.º da Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro; 

e)  […] 

6 — Não estão sujeitas ao disposto no n.º 2: 
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a) A celebração ou a renovação de contratos de 
aquisição de serviços essenciais previstos no n.º 2 
do artigo 1.º da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, na sua 
redação atual, ou de outros contratos mistos cujo 
tipo contratual preponderante não seja o da 
aquisição de serviços ou em que o serviço assuma 
um caráter acessório da disponibilização de um 
bem; 

b) A celebração de contratos de aquisição de 
serviços por órgãos ou serviços adjudicantes ao 
abrigo de acordo-quadro ou de procedimento pré- 
contratual que lhe suceda com fundamento na 
deserção ou incumprimento contratual, desde que 
os preços base sejam os estabelecidos no acordo -
quadro; 

c) A celebração de contratos de aquisição de 
serviços por órgãos ou serviços em que o 
procedimento de contratação tenha sido realizado 
ao abrigo de concurso público e cujos valores base 
tenham ficado estabelecidos através de portaria de 
extensão de encargos; 

d) A celebração ou a renovação de contratos de 
aquisição de serviços entre si por órgãos ou serviços 
abrangidos pelo âmbito de aplicação do n.º 2. 

e) A celebração ou a renovação de contratos de 
aquisição de serviços no âmbito da atividade 
formativa desenvolvida pelo IEFP, I. P., que tenham 
por objeto serviços de formação profissional, 
certificação profissional e de reconhecimento, 
validação e certificação de competências da rede de 
Centros de Formação Profissional de Gestão Direta 
e de Gestão Participada, nos termos do n.º 6 do 
artigo 14.º do anexo à Portaria n.º 60 -A/2015, de 2 

a)  A celebração ou a renovação de contratos de 
aquisição de serviços essenciais previstos no n.º 
2 do artigo 1.º da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, 
na sua redação atual, ou de outros contratos 
mistos cujo tipo contratual preponderante não 
seja o da aquisição de serviços ou em que o 
serviço assuma um caráter acessório da 
disponibilização de um bem; 

b) A celebração de contratos de aquisição de 
serviços por órgãos ou serviços adjudicantes ao 
abrigo de acordo-quadro ou de procedimento 
pré- contratual que lhe suceda com fundamento 
na deserção ou incumprimento contratual, 
desde que os preços base sejam os 
estabelecidos no acordo-quadro; 

c) A celebração de contratos de aquisição de 
serviços por órgãos ou serviços em que o 
procedimento de contratação tenha sido 
realizado ao abrigo de concurso público e cujos 
valores base tenham ficado estabelecidos 
através de portaria de extensão de encargos; 

d) A celebração ou a renovação de contratos 
de aquisição de serviços entre si por órgãos ou 
serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
n.º 2. 
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de março, que adota o Regulamento que estabelece 
Normas Comuns sobre o Fundo Social Europeu, na 
sua redação atual. 

9 — Não estão sujeitos ao disposto nos n.os 2 e 5: 

a) […] 

b) A celebração ou renovação de contratos de 
aquisições de serviços que respeitem diretamente 
ao processo de planeamento, gestão, avaliação, 
certificação, auditoria e controlo de FEEI e do Fundo 
de Auxílio Europeu às Pessoas mais Carenciadas 
(FEAC), no âmbito da assistência técnica dos 
programas operacionais a desenvolver pela Agência 
para o Desenvolvimento e Coesão, I. P. (ADC, I. P.), 
pelas autoridades de gestão e pelos organismos 
intermédios dos programas operacionais, pelo 
MFEEE 2009- 2014 e 2014 -2021, e pelos 
organismos cuja atividade regular seja financiada 
por fundos estruturais, independentemente da 
qualidade que assumam, que sejam objeto de 
cofinanciamento no âmbito do Portugal 2020; 

 
c) […] 

10 — […] 

11 — […] 

12 — […] 

13 — […] 

14 — Sempre que os contratos de aquisição de 
serviços estejam sujeitos a autorização para assunção 
de encargos plurianuais, o respetivo processo de 
autorização deve ser instruído nos termos dos n.os 3 e 

 
 
 
 
7 — Não estão sujeitos ao disposto nos n.os 2 e 3: 

a)  […] 

b)  A celebração ou renovação de contratos de 
aquisições de serviços que respeitem 
diretamente ao processo de planeamento, 
gestão, avaliação, certificação, auditoria e 
controlo de FEEI, do Fundo de Auxílio Europeu 
às Pessoas mais Carenciadas (FEAC) e do MFEEE, 
no âmbito da assistência técnica dos programas 
operacionais a desenvolver pela Agência para o 
Desenvolvimento e Coesão, I. P. (AD&C, I. P.), 
pelas autoridades de gestão e pelos organismos 
intermédios dos programas operacionais e pelos 
organismos cuja atividade regular seja 
financiada por fundos estruturais, 
independentemente da qualidade que 
assumam, que sejam objeto de cofinanciamento 
no âmbito do Portugal 2020 e no âmbito do 
MFEEE 2014 -2021; 
 
c) […] 

8 — […] 

9 — […] 

10 — […] 
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5, se aplicável, ou com a fundamentação e justificação 
do valor proposto para 2018 face aos valores pagos em 
2017, nos termos do n.º 2. 

15 — O disposto nos números anteriores não prejudica 
o cumprimento das regras previstas no Decreto -Lei n.º 
107/2012, de 18 de maio, que regula o dever de 
informação e a emissão de parecer prévio relativos à 
aquisição de bens e à prestação de serviços no domínio 
das tecnologias de informação e comunicação, na sua 
redação atual, devendo os pedidos de autorização 
referidos nos n.os 3 e 5 ser acompanhados do parecer 
prévio da AMA, I. P., se aplicável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
16 - Os atos praticados em violação do disposto no 
presente artigo são nulos. 

 

 
 
 

11 — O disposto nos números anteriores não 
prejudica o cumprimento das regras previstas no 
Decreto- Lei n.º 107/2012, de 18 de maio, que 
regula o dever de informação e a emissão de 
parecer prévio relativos à aquisição de bens e à 
prestação de serviços no domínio das tecnologias 
da informação e comunicação, na sua redação 
atual, devendo os pedidos de autorização referidos 
nos n.os 3 e 4 ser acompanhados do parecer prévio 
da Agência para a Modernização Administrativa, I. 
P. (AMA, I. P.), se aplicável. 

12 — Não estão abrangidas pelo disposto no 
presente artigo as despesas financiadas por fundos 
europeus e internacionais de natureza não 
reembolsável. 

13 — […] 

14 — Não são aplicáveis as regras previstas no 
presente artigo às novas entidades da 
administração central criadas em 2018 ou a criar em 
2019, bem como as despesas com aquisições de 
serviços relacionadas com meios aéreos de 
combate aos incêndios rurais no âmbito da 
transferência de competências do Ministério da 
Administração Interna para o Ministério da Defesa 
Nacional. 

15 — Os atos praticados em violação do disposto no 
presente artigo são nulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 45.º 

 
 
Este artigo não abrange: 
Despesas financiadas por fundos 
europeus e internacionais de 
natureza não reembolsável 
 
 
 
Regras não aplicadas às 
novas entidades da AC 
criadas em 2018 ou a criar 
em 2019 e às despesas com 
aquisições de serviços 
relacionadas com meios 
aéreos de combate aos 
incêndios rurais no âmbito 
da transferência de 
competências do MAI para o 
MDN 
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(DL execução OE 2018) 

 
Artigo 45.º 

Disposições específicas para a celebração de 
contratos de aquisição de bens e serviços 

1 - Ficam dispensadas da aplicação do artigo 58.º 
da Lei do Orçamento do Estado as despesas com 
aquisição de serviços que tenham financiamento 
europeu ou internacional, designadamente 
financiamento da NATO, de natureza não 
reembolsável, com candidatura aprovada. 

2 - Ficam igualmente dispensados da aplicação do 
artigo 58.º da Lei do Orçamento do Estado os 
contratos a celebrar ou a renovar pelas empresas 
do setor empresarial do Estado que não sejam EPR. 

3 - Ficam dispensadas do disposto no n.º 2 do 
artigo 58.º da Lei do Orçamento do Estado as 
despesas com aquisições de serviços cujos 
encargos plurianuais tenham sido autorizados pelo 
membro do Governo responsável da área das 
finanças. 

4 - Ficam dispensadas da comunicação prevista no 
n.º 4 do artigo 58.º da Lei do Orçamento do Estado 
a celebração e a renovação dos contratos que 
tenham sido publicitadas no portal da internet 
dedicado aos contratos públicos. 

5 - Fica dispensada do cumprimento do disposto no 
n.º 2 do artigo 58.º da Lei do Orçamento do Estado 
a celebração de contratos de aquisição de serviços 
com idêntico objeto de contrato vigente em 2017, 

 

 

Disposições específicas para a 
celebração de contratos de aquisição 

de bens e serviços 

1 - Ficam dispensadas da aplicação do artigo 60.º 
da Lei do Orçamento do Estado as despesas com 
aquisição de serviços que tenham financiamento 
europeu ou internacional, designadamente 
financiamento da NATO, de natureza não 
reembolsável, com candidatura aprovada. 

2 - Ficam igualmente dispensados da aplicação do 
artigo 60.º da Lei do Orçamento do Estado os 
contratos a celebrar ou a renovar pelas empresas 
do setor empresarial do Estado que não sejam 
EPR. 

3 - Ficam dispensadas do disposto no n.º 2 do 
artigo 60.º da Lei do Orçamento do Estado as 
despesas com aquisições de serviços cujos 
encargos plurianuais tenham sido autorizados 
pelo membro do Governo responsável da área 
das finanças. 

 

 

 

4 - Fica dispensada do cumprimento do disposto 
no n.º 2 do artigo 60.º da Lei do Orçamento do 
Estado a celebração de contratos de aquisição de 
serviços com idêntico objeto de contrato vigente 
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desde que reunidos os seguintes requisitos 
cumulativos: 

a) O preço base anual ou anualizado do 
procedimento para a formação do contrato não 
exceda em 3 % o preço contratual anualizado 
de 2017; 

b) O critério de adjudicação seja na 
modalidade prevista na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 74.º do CCP; 

c) O procedimento para formação do 
contrato a utilizar seja o concurso público ou 
concurso público limitado por prévia 
qualificação. 

 

 

 

6 - A dispensa do cumprimento do disposto nos 
n.os 1 e 2 do artigo 58.º da Lei do Orçamento do 
Estado, nos termos do n.º 3 do mesmo artigo, pode 
ser conferida globalmente a um conjunto de 
contratos. 

7 - As autorizações e pareceres prévios vinculativos 
referidos no n.º 3 do artigo 58.º e no n.º 1 do artigo 
60.º da Lei do Orçamento do Estado consideram -
se deferidos se sobre os mesmos não houver 
pronúncia do membro do Governo responsável 
pela área das finanças no prazo de 45 dias 
contados, respetivamente, a partir da data da 
entrada do processo na DGO ou na Direção- Geral 
da Administração e do Emprego Público (DGAEP). 

em 2018, desde que reunidos os seguintes 
requisitos cumulativos: 

a) O preço base anual ou anualizado do 
procedimento para a formação do contrato não 
exceda em 3 % o preço contratual anualizado 
de 2018; 

b) O critério de adjudicação seja na modalidade 
prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 74.º do 
CCP; 

c) O procedimento para formação do contrato 
a utilizar seja o concurso público ou concurso 
público limitado por prévia qualificação. 

5 – Ficam, ainda, dispensados do cumprimento 
do disposto do nº 2 do artigo 60º da Lei do 
Orçamento de Estado, os pagamentos a favor da 
Imprensa Nacional Casa da Moeda (INCM). 

6 - A dispensa do cumprimento do disposto nos 
n.os 1 e 2 do artigo 60.º da Lei do Orçamento do 
Estado, nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, 
pode ser conferida globalmente a um conjunto 
de contratos. 

7 - As autorizações e pareceres prévios 
vinculativos referidos no n.º 4 do artigo 60.º e no 
n.º 1 do artigo 62.º da Lei do Orçamento do 
Estado consideram-se deferidos se sobre os 
mesmos não houver pronúncia do membro do 
Governo responsável pela área das finanças no 
prazo de 45 dias contados, respetivamente, a 
partir da data da entrada do processo na DGO ou 
na Direção-Geral da Administração e do Emprego 
Público (DGAEP). 
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8 - A competência prevista no n.º 5 do artigo 58.º 
da Lei do Orçamento do Estado pode ser objeto de 
delegação no dirigente máximo do serviço com 
competência para contratar, desde que 
devidamente assegurada e demonstrada a 
compensação necessária para efeitos do 
cumprimento do disposto no n.º 1 do mesmo 
artigo. 

9 - A celebração de contratos de aquisição de 
serviços até ao montante anual de € 20 000 está 
excecionada da autorização prévia prevista no n.º 
5 do artigo 58.º da Lei do Orçamento do Estado, 
salvo quanto aos contratos de prestação de 
serviços previstos no artigo 60.º da mesma lei. 

10 — Não são aplicáveis as regras previstas no 
artigo 58.º da Lei do Orçamento do Estado às novas 
entidades, às entidades em processo de 
reestruturação em 2017 e 2018 ou relativamente às 
quais não exista referencial anual para efeitos de 
comparação. 

11 — […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 - A competência prevista no n.º 3 do artigo 60.º 
da Lei do Orçamento do Estado pode ser objeto 
de delegação no dirigente máximo do serviço 
com competência para contratar, desde que 
devidamente assegurada e demonstrada a 
compensação necessária para efeitos do 
cumprimento do disposto no n.º 1 do mesmo 
artigo. 

9 - A celebração de contratos de aquisição de 
serviços até ao montante anual de (euro) 20 000 
está excecionada da autorização prévia prevista 
no n.º 3 do artigo 60.º da Lei do Orçamento do 
Estado, salvo quanto aos contratos de prestação 
de serviços previstos no artigo 62.º da mesma lei. 

10 - Não são aplicáveis as regras previstas no 
artigo 60.º da Lei do Orçamento do Estado às 
novas entidades, às entidades em processo de 
reestruturação em 2018 e 2019 ou relativamente 
às quais não exista referencial anual para efeitos 
de comparação. 

11-– Ficam dispensadas do disposto no artigo 60.º da 
Lei do Orçamento do Estado: 
 

a) […] 
b) […] 

c) Excecionalmente, em 2019, as aquisições de 
serviços para as ações a desenvolver relativas ao 
Ocean Meeting, Biomarine Business Conference, 
European Maritime Day, International Meeting of 

the High Level Panel for a Sustainable Ocean 

Economy e United Nations Ocean Conference, a 
realizar pelos serviços e organismos tutelados 
pelo membro do Governo responsável pela área 
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12 — Podem efetuar-se, durante o ano económico 
de 2018, com recurso a procedimentos de 
negociação ou consulta prévia até aos limiares 
comunitários: 

a) […] 

b) […] 

c) As despesas com aquisições de bens e 
serviços a realizar pelo IFAP, I. P., quando 
necessárias à execução dos programas 
comunitários de intervenção pública, no âmbito 
da Política Agrícola Comum; 

d) As despesas com aquisições de bens e 
serviços a realizar pela Direção -Geral de 
Recursos Naturais, Segurança e Serviços 
Marítimos e pelas Autoridades Portuárias, 
quando necessárias para a realização de obras 
de caráter urgente de proteção portuária e de 
dragagens, quando o valor dos contratos a 
celebrar exceda os limites referidos na alínea a) 
do artigo 19.º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 
20.º do CCP; 

[…] 

k) A aquisição de serviços cofinanciados pelos 
programas do Portugal 2020 ou por outros 

do mar, para as Comemorações do V Centenário 
da Circum–Navegação comandada pelo 
navegador português Fernão de Magalhães (2019 
-2022) a realizar pela respetiva Estrutura de 
Missão; 

[…] 

12 - Podem efetuar-se, durante o ano económico 
de 2019, com recurso a procedimentos de 
negociação ou consulta prévia até aos limiares 
comunitários: 

a) […] 

b) […] 

c) As despesas com aquisições de bens e 
serviços a realizar pelo IFAP, I. P., quando 
necessárias à execução dos programas 
comunitários de intervenção pública, no 
âmbito da Política Agrícola Comum; 

d) As despesas com aquisições de bens e 
serviços a realizar pela Direção-Geral de 
Recursos Naturais, Segurança e Serviços 
Marítimos e pelas Autoridades Portuárias, 
quando necessárias para a realização de obras 
de caráter urgente de proteção portuária e de 
dragagens, quando o valor dos contratos a 
celebrar exceda os limites referidos na alínea a) 
do artigo 19.º e na alínea a) do n.º 1 do artigo 
20.º do CCP; 

[…] 

k) A aquisição de serviços cofinanciados pelos 
programas do Portugal 2020 ou por outros 
fundos europeus relativos à contratação, pela 
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fundos europeus relativos à contratação, pela 
Agência, I. P., pelas autoridades de gestão e 
pelos organismos intermédios, de peritos 
externos independentes para emissão de 
pareceres no âmbito dos procedimentos de 
análise, seleção, decisão de candidaturas a 
projetos com financiamento comunitário e de 
acompanhamento da respetiva execução, 
designadamente para apreciação do mérito 
científico -tecnológico ou inovador; 

l) As despesas com aquisições de bens e 
serviços a efetuar pela Estrutura de Missão para 
as Comemorações do V Centenário da Circum-
Navegação comandada pelo navegador 
português Fernão de Magalhães (2019 -2022); 

m) As despesas do ICNF, I. P., relativamente aos 
procedimentos que respeitem diretamente à 
execução do Plano de Ação Nacional de Controlo 
do Nemátodo da Madeira do Pinheiro, bem 
como os procedimentos relativos ao abate e 
destroçamento de árvores com sintomas de 
declínio; 

n) As despesas com aquisição de serviços 
financiadas maioritariamente pelo MFEEE; 

o) As despesas realizadas pelos serviços e 
entidades tutelados pelo membro do Governo 
responsável pela área do mar no âmbito das 
iniciativas Ocean Meeting, Biomarine Business 
Conference e United Nations Ocean Conference, 
e para Comemorações do V Centenário da 
Circum -Navegação comandada pelo navegador 
português Fernão de Magalhães (2019 -2022) 

Agência, I. P., pelas autoridades de gestão e 
pelos organismos intermédios, de peritos 
externos independentes para emissão de 
pareceres no âmbito dos procedimentos de 
análise, seleção, decisão de candidaturas a 
projetos com financiamento comunitário e de 
acompanhamento da respetiva execução; 

 

 

 

 

 

 

l) As despesas do ICNF, I. P., relativamente aos 
procedimentos que respeitem diretamente à 
execução do Plano de Ação Nacional de 
Controlo do Nemátodo da Madeira do Pinheiro, 
bem como os procedimentos relativos ao abate 
e destroçamento de árvores com sintomas de 
declínio; 

m) As despesas com aquisição de serviços 
financiadas maioritariamente pelo MFEEE; 

n) As despesas realizadas pelos serviços e 
entidades tutelados pelo membro do Governo 
responsável pela área do mar no âmbito das 
iniciativas Ocean Meeting, Biomarine Business 
Conference e United Nations Ocean 
Conference, e para Comemorações do V 
Centenário da Circum-Navegação comandada 
pelo navegador português Fernão de 
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realizadas pela respetiva Estrutura de Missão, 
para ações necessariamente a realizar em 2018; 

 

p) As despesas a realizar pelo IPMA, I. P., com 
a celebração de contratos de aquisição de bens 
e serviços, destinados à gestão dos seus navios 
de investigação, incluindo a satisfação do rol de 
matrícula dos navios de investigação Mar 
Portugal, Noruega e Diplodus em terra, e na 
operação em campanhas, no âmbito de projetos 
de investigação ou Programa Nacional de 
Amostragem Biológica; 

q) […] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 — Pode efetuar-se, durante o ano económico 
de 2018, com recurso a procedimento por ajuste 
direto: 

a) A aquisição de serviços de vigilância 
eletrónica para o incremento dos já existentes 
em razão do aumento do número de vigiados e 

Magalhães (2019-2022) realizadas pela 
respetiva Estrutura de Missão, para ações a 
realizar em 2019; 

o) As despesas a realizar pelo IPMA, I. P., com a 
celebração de contratos de aquisição de bens e 
serviços, destinados à gestão dos seus navios 
de investigação, incluindo a satisfação do rol de 
matrícula dos navios de investigação Mar 
Portugal, Noruega e Diplodus em terra, e na 
operação em campanhas, no âmbito de 
projetos de investigação ou Programa Nacional 
de Amostragem Biológica; 

p) […] 

q) […] 

r) Os procedimentos com vista a 
operacionalizar a Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 14/2019, de 21 de janeiro, que 
aprova os projetos da terceira geração de 
prevenção e restauro de habitats em áreas 
protegidas, bem como a conceção e execução 
de campanhas de prevenção e sensibilização 
em matéria de defesa da floresta contra 
incêndios por parte do Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas, I. P. 
(ICNF, I. P.). 

13 - Pode efetuar-se, durante o ano económico 
de 2019, com recurso a procedimento por ajuste 
direto: 

a) A aquisição de serviços de vigilância 
eletrónica para o incremento dos já existentes 
em razão do aumento do número de vigiados e 
da nova tipologia de serviço de vigilância 
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da nova tipologia de serviço de vigilância 
eletrónica, decorrentes da entrada em vigor da 
Lei n.º 94/2017, de 23 de agosto, com consulta 
ao atual prestador de serviços; 

b) A aquisição de serviços, cuja despesa tenha 
sido autorizada pelas Resoluções do Conselho 
de Ministros n.os 11- A/2018, de 7 de fevereiro, 
e 49/2018, de 30 de abril. 

14 — Às aquisições de serviços previstas na alínea 
a) do número anterior não se aplicam as limitações 
constantes do n.º 2 do artigo 113.º do CCP. 

15 — […] 

16 — […] 

17 — […] 

eletrónica, decorrentes da entrada em vigor da 
Lei n.º 94/2017, de 23 de agosto, com consulta 
ao atual prestador de serviços; 

b) A aquisição de serviços, cuja despesa tenha 
sido autorizada pelas Resoluções do Conselho 
de Ministros n.os 11-A/2018, de 7 de fevereiro, 
e 49/2018, de 30 de abril. 

14 - Às aquisições de serviços previstas na alínea 
a) do número anterior não se aplicam as 
limitações constantes do n.º 2 do artigo 113.º do 
CCP. 

15 – […] 

16 – […] 

 
(LOE2018) 

Artigo 59.º 

Estudos, pareceres, projetos e consultoria 
 

1 — Os estudos, pareceres, projetos e serviços de 
consultoria, bem como quaisquer trabalhos 
especializados e a representação judiciária e mandato 
forense, devem ser realizados por via dos recursos 
próprios das entidades contratantes. 

2 — A decisão de contratar a aquisição de serviços cujo 
objeto sejam estudos, pareceres, projetos e serviços 
de consultoria ou outros trabalhos especializados, 
incluindo a renovação de eventuais contratos em 
vigor, ao setor privado, apenas pode ser tomada pelo 
dirigente máximo do serviço com competência para 
contratar, em situações excecionais devidamente 

 
 
 

Artigo 61.º 

Estudos, pareceres, projetos e consultoria 

1 — Os estudos, pareceres, projetos e serviços de 
consultoria, bem como quaisquer trabalhos 
especializados e a representação judiciária e 
mandato forense, devem ser realizados por via dos 
recursos próprios das entidades contratantes. 

2 — A decisão de contratar a aquisição de serviços 
cujo objeto sejam estudos, pareceres, projetos e 
serviços de consultoria ou outros trabalhos 
especializados, incluindo a renovação de eventuais 
contratos em vigor, ao setor privado, apenas pode 
ser tomada pelo dirigente máximo do serviço com 
competência para contratar, em situações 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas relativas 
à LOE de 2018 
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fundamentadas, e desde que devidamente 
demonstrada a impossibilidade de satisfação das 
necessidades por via dos recursos próprios da 
entidade contratante ou de outros serviços, 
organismos ou entidades da Administração Pública, 
com atribuições no âmbito da matéria em questão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
3 - O disposto no presente artigo é aplicável às 
entidades referidas no n.º 7 do artigo 58.º, com 
exceção das instituições do ensino superior e das 
demais instituições de investigação científica, bem 
como do Camões — Instituto da Cooperação e da 
Língua, I. P., para efeitos de contratação de estudos, 
pareceres, projectos e serviços de consultoria e outros 
trabalhos especializados no âmbito da gestão de 
projectos de cooperação delegada da União Europeia. 

excecionais devidamente fundamentadas, e desde 
que devidamente demonstrada a impossibilidade de 
satisfação das necessidades por via dos recursos 
próprios da entidade contratante ou de outros 
serviços, organismos ou entidades do respetivo 
programa orçamental. 

3 — Para efeitos do disposto no número anterior, e 
sem prejuízo de outras consultas obrigatórias 
previstas na lei, a aquisição de serviços em matéria 
de certificação eletrónica, de modernização e 
simplificação administrativa e administração 
eletrónica e de serviços jurídicos deve ser precedida 
de consulta efetuada, respetivamente, ao Centro de 
Gestão da Rede Informática do Governo, à AMA, I. 
P., e ao Centro de Competências Jurídicas do Estado 
(JurisAPP). 

4 — No que se refere à contratação de serviços 
jurídicos, o disposto no número anterior é cumprido 
através do pedido de parecer prévio obrigatório e 
vinculativo ao JurisAPP, previsto nos n.os 2 e 3 do 
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 149/2017, de 6 de 
dezembro, ou, nos casos previstos no n.º 4 do 
mesmo artigo, através da comunicação da 
contratação. 

5 — O disposto no presente artigo é aplicável às 
entidades referidas no n.º 5 do artigo anterior, com 
exceção das instituições de ensino superior e das 
demais instituições de investigação científica, bem 
como do Camões, I. P., para efeitos de contratação 
de estudos, pareceres, projetos e serviços de 
consultoria e outros trabalhos especializados no 
âmbito da gestão de projetos de cooperação e no 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Aquisição de serviços em 
matéria de certificação 
eletrónica, de modernização e 
simplificação administrativa e 
administração eletrónica e de 
serviços jurídicos deve ser 
precedida de consulta 
efetuada, respetivamente, ao 
Centro de Gestão da Rede 
Informática do Governo, à 
AMA, I.P., e ao Centro de 
Competências Jurídicas do 
Estado (JurisAPP) 

 
 
 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas relativas 
à LOE de 2018 
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4— Não estão sujeitos ao disposto nos números 
anteriores as aquisições de serviços que respeitem 
diretamente ao processo de planeamento, gestão, 
avaliação, certificação, auditoria e controlo de FEEI e 
do FEAC, no âmbito da assistência técnica dos 
programas operacionais a desenvolver pela ADC, I. P., 
pelas autoridades de gestão e pelos organismos 
intermédios dos programas operacionais, pelo MFEEE 
2009- 2014 e 2014- 2021, e pelos organismos cuja 
atividade regular seja financiada por fundos 
estruturais, independentemente da qualidade que 
assumam, que sejam objeto de cofinanciamento no 
âmbito do Portugal 2020. 

 
5 - A elaboração de estudos, pareceres, projetos e serviços 
de consultoria, bem como quaisquer trabalhos 
especializados no âmbito dos sistemas de informação, não 
se encontra sujeita ao disposto no presente artigo, quando 
diga diretamente respeito à missão e atribuições da 
entidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

âmbito da promoção da língua e cultura 
portuguesas. 

 

6 — Não estão sujeitas ao disposto nos números 
anteriores as aquisições de serviços que respeitem 
diretamente ao processo de planeamento, gestão, 
avaliação, certificação, auditoria e controlo de FEEI, 
do FEAC e do MFEEE, no âmbito da assistência 
técnica dos programas operacionais a desenvolver 
pela AD&C, I. P., pelas autoridades de gestão e pelos 
organismos intermédios dos programas 
operacionais, pelo MFEEE 2009- 2014 e 2014 -2021, 
e pelos organismos cuja atividade regular seja 
financiada por fundos estruturais, 
independentemente da qualidade que assumam, 
que sejam objeto de cofinanciamento no âmbito do 
Portugal 2020 e no âmbito do MFEEE 2014 -2021. 

7 — A elaboração de estudos, pareceres, projetos e 
serviços de consultoria, bem como de quaisquer 
trabalhos especializados no âmbito dos sistemas de 
informação, não se encontra sujeita ao disposto no 
presente artigo, quando diga diretamente respeito à 
missão e atribuições da entidade. 

8 — […] 

9 — Os atos praticados em violação do disposto no 
presente artigo são nulos. 
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(DL Execução OE 2018) 

Artigo 46.º 

Procedimento prévio à contratação de estudos, 
pareceres, projetos e consultoria 

1 - Para cumprimento do n.º 2 do artigo 59.º da Lei 
do Orçamento do Estado, o dirigente máximo do 
serviço com competência para contratar, verificada 
a impossibilidade de os estudos, pareceres, projetos 
e consultoria ou outros trabalhos especializados 
serem realizados por recursos próprios, apenas tem 
de consultar as entidades do respetivo programa 
orçamental com competências na área específica a 
contratar, sem prejuízo da necessidade de consulta 
das entidades cuja consulta seja obrigatória por lei, 
designadamente o CEGER, em matéria de 
certificação eletrónica, a AMA, I. P., em matéria de 
modernização e simplificação administrativa e 
administração eletrónica, bem como o JurisAPP, em 
matéria de serviços jurídicos. 

2 - Relativamente à contratação de serviços 
jurídicos, o disposto no n.º 2 do artigo 59.º da Lei do 
Orçamento do Estado é cumprido através do pedido 
de parecer prévio obrigatório e vinculativo do 
JurisAPP previsto nos n.os 2 e 3 do artigo 18.º do 
Decreto -Lei n.º 149/2017, de 6 de dezembro. 

3 - Verificada a impossibilidade de satisfação das 
necessidades por via dos recursos mencionados no 
n.º 1, compete às entidades consultadas a emissão 
de declaração nos termos e para os efeitos previstos 

 

 

 

Artigo 48.º 

Procedimento prévio à contratação de estudos, 
pareceres, projetos e consultoria 

1 — Para cumprimento do n.º 2 do artigo 61.º da 
Lei do Orçamento do Estado, o dirigente máximo 
do serviço com competência para contratar, 
verificada a impossibilidade de os estudos, 
pareceres, projetos e consultoria ou outros 
trabalhos especializados serem realizados por 
recursos próprios, apenas tem de consultar as 
entidades do respetivo programa orçamental com 
competências na área específica a contratar, sem 
prejuízo da necessidade de consulta das entidades 
cuja consulta seja obrigatória por lei, 
designadamente o CEGER, em matéria de 
certificação eletrónica, a AMA, I. P., em matéria de 
modernização e simplificação administrativa e 
administração eletrónica, bem como o JurisAPP, 
em matéria de serviços jurídicos. 

 

 

 

2 - Verificada a impossibilidade de satisfação das 
necessidades por via dos recursos mencionados 
no n.º 1, compete às entidades consultadas a 
emissão de declaração nos termos e para os 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas relativas 
ao DLEO de 2018 
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no n.º 2 do artigo 59.º da Lei do Orçamento do 
Estado. 

4 - Decorrido o prazo de 10 dias seguidos sobre a 
data de apresentação do pedido, sem que sobre ele 
seja emitida pronúncia, considera -se demonstrada 
a impossibilidade de satisfação do mesmo por parte 
das entidades abrangidas pelo respetivo programa 
orçamental. 

5 – […] 

6 - A contratação de serviços jurídicos externos cujo 
objeto seja o patrocínio judiciário deve ser 
comunicada, no prazo de 10 dias, ao JurisAPP, que 
procede ao respetivo registo, nos termos da alínea 
a) do n.º 4 do artigo 18.º do Decreto -Lei n.º 
149/2017, de 6 de dezembro. 

7 - O dirigente máximo do serviço com competência 
para contratar pode efetuar o pedido a que se refere 
o n.º 1 relativamente ao conjunto de aquisições 
necessárias ao desenvolvimento do plano de 
atividades, enviando para o efeito a respetiva 
listagem das necessidades específicas de 
contratação, a calendarização e fundamentação 
para esta necessidade, sendo neste caso o prazo 
para pronúncia de 30 dias seguidos, decorridos os 
quais se considera demonstrada a impossibilidade 
de satisfação do pedido. 

8 - A elaboração de estudos, pareceres, projetos e 
serviços de consultoria, bem como quaisquer 
trabalhos especializados no âmbito dos sistemas de 
informação não se encontra sujeita ao disposto no 
artigo 59.º da Lei do Orçamento do Estado, quando 

efeitos previstos no n.º 2 do artigo 61.º da Lei do 
Orçamento do Estado. 

3 - Decorrido o prazo de 10 dias seguidos sobre a 
data de apresentação do pedido, sem que sobre 
ele seja emitida pronúncia, considera -se 
demonstrada a impossibilidade de satisfação do 
mesmo por parte das entidades abrangidas pelo 
respetivo programa orçamental. 

 

4 - A contratação de serviços jurídicos externos 
cujo objeto seja o patrocínio judiciário deve ser 
comunicada, no prazo de 10 dias, ao JurisAPP, que 
procede ao respetivo registo, nos termos da alínea 
a) do n.º 4 do artigo 18.º do Decreto -Lei n.º 
149/2017, de 6 de dezembro. 

5 - O dirigente máximo do serviço com 
competência para contratar pode efetuar o pedido 
a que se refere o n.º 1 relativamente ao conjunto 
de aquisições necessárias ao desenvolvimento do 
plano de atividades, enviando para o efeito a 
respetiva listagem das necessidades específicas de 
contratação, a calendarização e fundamentação 
para esta necessidade, sendo neste caso o prazo 
para pronúncia de 30 dias seguidos, decorridos os 
quais se considera demonstrada a impossibilidade 
de satisfação do pedido. 

6 - A elaboração de estudos, pareceres, projetos e 
serviços de consultoria, bem como quaisquer 
trabalhos Diário da República, 1.ª série — N.º 122 
— 28 de junho de 2019 3097 especializados no 
âmbito dos sistemas de informação não se 
encontra sujeita ao disposto no artigo 61.º da Lei 
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diga diretamente respeito à missão e atribuições da 
entidade. 

9 - […] 

10 - […] 

 

 

11 - O disposto no presente artigo não é aplicável às 
empresas públicas do setor empresarial do Estado, às 
quais se aplica o disposto o artigo seguinte. 

do Orçamento do Estado, quando diga 
diretamente respeito à missão e atribuições da 
entidade. 

7 – […] 

8 – […] 

9 - O disposto no presente artigo não é aplicável às 
empresas públicas do setor empresarial do Estado, 
às quais se aplica o disposto o artigo seguinte. 

10 […] 

 
(LOE2018) 

Artigo 60.º 

Contratos de prestação de serviços na 
modalidade de tarefa e avença 

 

1 - A celebração ou a renovação de contratos de 
aquisição de serviços na modalidade de tarefa ou 
de avença por órgãos e serviços abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da LTFP, independentemente 
da natureza da contraparte, carece de parecer 
prévio vinculativo do membro do Governo 
responsável pela área das finanças e da 
Administração Pública, nos termos e segundo 
tramitação a regular por portaria deste, salvo o 
disposto no n.º 6 do presente artigo. 

 

2 - O parecer previsto no número anterior 
depende: 

a) Da verificação do caráter não subordinado 
da prestação, para a qual se revele 

 

 
Artigo 62.º 

Contratos de prestação de serviços na modalidade 
de tarefa e avença 

1 - A celebração ou a renovação de contratos de 
aquisição de serviços na modalidade de tarefa ou de 
avença por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da LTFP, independentemente da 
natureza da contraparte, carece de parecer prévio 
vinculativo do membro do Governo responsável pela 
área das finanças e Administração Pública, nos 
termos e segundo a tramitação a regular por portaria 
deste, sem prejuízo do disposto no n.º 6. 

 

2 - O parecer previsto no número anterior depende: 

a) Da verificação do caráter não subordinado 
da prestação, para a qual se revele 

  
 
 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas relativas 
à LOE de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

DSRHDO/DRH  58 

LOE 2018/DL Execução OE 2018 LOE 2019 
EXECUÇÃO OE 2019 

(Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho) 
OBSERVAÇÕES 

inconveniente o recurso a qualquer 
modalidade de vínculo de emprego público; 

b) Da emissão de declaração de cabimento 
orçamental pelo órgão, serviço ou entidade 
requerente. 

3 - Sempre que os contratos a que se refere o 
presente artigo estejam sujeitos a autorização 
para assunção de encargos plurianuais, o 
respetivo processo de autorização deve ser 
instruído com o parecer a que se refere o n.º 1. 

4 - O disposto no presente artigo não prejudica a 
possibilidade de ser obtida autorização prévia para 
um número máximo de contratos de tarefa e de 
avença, nos termos do n.º 3 do artigo 32.º da LTFP. 

5 - […] 

6 - […] 

7 - Não estão sujeitas ao disposto no presente 
artigo as aquisições de serviços no âmbito da 
atividade formativa desenvolvida pelo IEFP, I. P., 
através da rede de centros de formação 
profissional de gestão direta e pelos centros de 
formação profissional de gestão participada com 
o regime jurídico definido pelo Decreto -Lei n.º 
165/85, de 16 de maio, na sua redação atual, que 
tenham por objeto serviços de formação 
profissional, de certificação profissional e de 
reconhecimento, validação e certificação de 
competências. 

8 - […] 

9 – […] 

inconveniente o recurso a qualquer modalidade 
de vínculo de emprego público; 

b) Da emissão de declaração de cabimento 
orçamental pelo órgão, serviço ou entidade 
requerente. 

3 - Sempre que os contratos a que se refere o 
presente artigo estejam sujeitos a autorização para 
assunção de encargos plurianuais, o respetivo 
processo de autorização deve ser instruído com o 
parecer a que se refere o n.º 1. 

4 - O disposto no presente artigo não prejudica a 
possibilidade de ser obtida autorização prévia para 
um número máximo de contratos de tarefa e de 
avença, nos termos do n.º 3 do artigo 32.º da LTFP. 

5 - […] 

6 - […] 

7 - Não estão sujeitas ao disposto no presente artigo 
as aquisições de serviços no âmbito da atividade 
formativa desenvolvida pelo IEFP, I. P., através da 
rede de centros de formação profissional de gestão 
direta e pelos centros de formação profissional de 
gestão participada com o regime jurídico definido 
pelo Decreto -Lei n.º 165/85, de 16 de maio, na sua 
redação atual, que tenham por objeto serviços de 
formação profissional, de certificação profissional e 
de reconhecimento, validação e certificação de 
competências. 

8 - […] 

9 - […] 

10 - […] 
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10 - […] 

11 - Os atos praticados em violação do disposto no 
presente artigo são nulos. 

 
11 - Os atos praticados em violação do disposto no 
presente artigo são nulos. 

 

 
(LOE2018) 

Artigo 62.º 

Pensões atribuídas pela Caixa Geral de 
Aposentações com fundamento em incapacidade 

As pensões de invalidez e as pensões de aposentação 
e de reforma atribuídas pela CGA, I. P., com 
fundamento em incapacidade, independentemente da 
data da inscrição do subscritor, ficam sujeitas ao 
regime que sucessivamente vigorar para as pensões de 
invalidez do sistema previdencial do regime geral de 
segurança social em matéria de fator de 
sustentabilidade. 

 
 

Artigo 65.º 

Pensões atribuídas pela Caixa Geral de 
Aposentações com fundamento em incapacidade 

 
As pensões de invalidez e as pensões de aposentação 
e de reforma atribuídas pela CGA, I. P., com 
fundamento em incapacidade, independentemente 
da data da inscrição do subscritor, ficam sujeitas ao 
regime que sucessivamente vigorar para as pensões 
de invalidez do sistema previdencial do regime geral 
de segurança social em matéria de fator de 
sustentabilidade 

  
 
 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas relativas 
à LOE de 2018 
 
 
 
 

 
(LOE2018) 

Artigo 63.º 

Tempo relevante para aposentação 
 

1 — O período posterior à entrada em vigor da 
presente lei em que os subscritores da CGA, I. P., se 
encontrem na situação de redução ou suspensão do 
contrato de trabalho, por terem celebrado acordo de 
pré- reforma com as respetivas entidades 
empregadoras, não sendo titulares de contrato de 
trabalho em funções públicas, releva para a 

 
 

Artigo 66.º 

Tempo relevante para aposentação 
 

1 — O período posterior à entrada em vigor da 
presente lei em que os subscritores da CGA, I. P., se 
encontrem na situação de redução ou suspensão do 
contrato de trabalho, por terem celebrado acordo de 
pré-reforma com as respetivas entidades 
empregadoras, não sendo titulares de contrato de 
trabalho em funções públicas, releva para a 

  
 
 
 
Mantêm-se as normas relativas 
à LOE de 2018 
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aposentação nos termos em que tal relevância é 
estabelecida no regime geral de segurança social. 

2 — A contagem do tempo referido no número 
anterior pressupõe que, enquanto durar a situação 
nele prevista, o subscritor e a entidade empregadora 
mantenham o pagamento de contribuições à CGA, I. 
P., calculadas à taxa normal com base no valor 
atualizado da remuneração relevante para 
aposentação que serviu de base ao cálculo da 
prestação de pré -reforma. 

3 — A relevância para aposentação de período 
anterior à data em que o subscritor completa 55 anos 
de idade está limitada aos casos em que a 
responsabilidade pelo encargo com a parcela da 
pensão relativa a esse período não pertence à CGA, I. 
P. 

aposentação nos termos em que tal relevância é 
estabelecida no regime geral de segurança social. 

2 — A contagem do tempo referido no número 
anterior pressupõe que, enquanto durar a situação 
nele prevista, o subscritor e a entidade empregadora 
mantenham o pagamento de contribuições à CGA, I. 
P., calculadas à taxa normal com base no valor 
atualizado da remuneração relevante para 
aposentação que serviu de base ao cálculo da 
prestação de pré -reforma. 

3 — A relevância para a aposentação de período 
anterior à data em que o subscritor completa 55 
anos de idade está limitada aos casos em que a 
responsabilidade pelo encargo com a parcela da 
pensão relativa a esse período não pertence à CGA, 
I. P. 

 

 
Artigo 119.º 

Alargamento do abono de família pré-natal 
 
Em 2019, o pagamento do abono de família pré –natal 
é alargado ao 4.º escalão de rendimentos, nos termos a 
fixar pelo Governo, por portaria. 

  
 
O abono de família pré-natal é 
alargado ao 4.º escalão 

 
(DL Execução OE 2018) 

Artigo 147.º 

Aplicação da Lei n.º 47/2010, de 7 de setembro 

1-  A redução de vencimento prevista na Lei n.º 
47/2010, de 7 de setembro, na sua redação atual, é 
progressivamente eliminada, aplicando- se, para 
este efeito, o faseamento estabelecido no n.º 8 do 

  
 

Artigo 147.º 

Aplicação da Lei n.º 47/2010, de 7 de setembro 

1 - A redução de vencimento prevista na Lei n.º 
47/2010, de 7 de setembro, na sua redação atual, 
é progressivamente eliminada, aplicando-se, 
para este efeito, o faseamento estabelecido no 

 
 
 
 
 
Mantêm-se as normas relativas 
à DLEO de 2018 
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artigo 18.º da Lei do Orçamento do Estado, sem 
prejuízo do previsto no número seguinte. 

2 - A redução prevista na Lei n.º 47/2010, de 7 de 
setembro, na sua redação atual, não é aplicável aos 
motoristas e ao pessoal de apoio técnico- 
administrativo e auxiliar que se encontrem a 
desempenhar funções nos gabinetes a que se 
referem os artigos 2.º das Leis n.os 47/2010, de 7 de 
setembro, e 52/2010, de 14 de dezembro, na sua 
redação atual. 

n.º 2 do artigo 16.º da Lei do Orçamento do 
Estado, sem prejuízo do previsto no número 
seguinte. 

2 - A redução prevista na Lei n.º 47/2010, de 7 de 
setembro, na sua redação atual, não é aplicável 
aos motoristas e ao pessoal de apoio técnico-
administrativo e auxiliar que se encontrem a 
desempenhar funções nos gabinetes a que se 
referem os artigos 2.º das Leis n.os 47/2010, de 7 
de setembro, e 52/2010, de 14 de dezembro, na 
sua redação atual.  
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Decreto–Lei n.º 503/99, de 20 de novembro 

 
«Artigo 6.º 

Pagamento de despesas 
1 – […] 

2 - As despesas decorrentes de acidentes em serviço e doenças profissionais, 
respeitantes aos serviços não abrangidos pelo número anterior, são suportadas 
por verba a inscrever no orçamento do Ministério das Finanças, no capítulo 
consignado à Secretaria-Geral, que deve transferir para aqueles as verbas 
correspondentes às despesas entretanto documentadas, no prazo de 90 dias 
consecutivos a contar da apresentação do respectivo pedido. 

3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as despesas com a prestação 
de primeiros socorros e outras despesas, designadamente de carácter urgente, 
são suportadas pelo orçamento de cada serviço, podendo para o efeito ser 
autorizada a constituição de fundos de maneio ou permanentes, consoante o 
grau de autonomia que o serviço detenha.» 

 

(LOE 2019) 

 

Artigo 40.º 

Pagamento de despesas decorrentes de acidentes de trabalho e de doenças 

profissionais 

Em 2019, os n.os 2 e 3 do artigo 6.º do Decreto–Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, 

na sua redação atual, são suspensos, sendo repristinadas as normas que permitem 

à Secretaria -Geral do MF continuar a pagar diretamente aos interessados as 

despesas decorrentes de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, sem 

prejuízo dos pagamentos já efetuados até à entrada em vigor do presente decreto 

-lei. 

 
 

 
 
 
 
 

Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro 
 
 
 
 
 

 

(DL Execução OE 2019) 

 

Artigo 161.º 
 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro 
 
 

Os artigos 4.º, 23.º, 32.º, 34.º, 37.º, 39.º, 40.º e 43.º do Estatuto da Aposentação, 
aprovado pelo Decreto –Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro, na sua redação atual, 
passam a ter a seguinte redação: 
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«Artigo 4.º 

Idade máxima e totalização de períodos contributivos 
 

1 - […]. 
2 - […]. 
3 - […]. 
4 - […]. 

 
 
 
 
 

«Artigo 23.º 
Cadastro do subscritor 

 
1 — [...]. 

2. Às resoluções proferidas no processo de cadastro é aplicável o disposto no n.º 
2 do artigo 34.º, mas, se determinarem a não restituição de quotas ou a negação 
ou extinção da qualidade de subscritor, ficam sujeitas ao regime estabelecido na 
alínea a) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 101.º e no artigo 102.º 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
«Artigo 4.º 

[…] 
 

1 - […]. 
2 - […]. 
3 - […]. 
4 - […]. 
 
5 - Para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 2, a pensão apenas é elevada para o 
montante mínimo legalmente previsto quando o aposentado ou reformado não 
perceba pensão ou pensões de valor global igual ou superior à pensão mínima que 
seria devida com base exclusivamente no tempo de serviço da CGA. 
 

Artigo 23.º 
[...] 

1 — [...]. 
2 — Às resoluções proferidas no processo de cadastro é aplicável o disposto no n.º 
3 do artigo 34.º, mas, se determinarem a não restituição de quotas ou a negação ou 
extinção da qualidade de subscritor, ficam sujeitas ao regime estabelecido na alínea 
a) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 101.º e no artigo 102.º 
 
 
 
 

Artigo 32.º 
 

[Manutenção do direito à contagem] 
 

1 -O tempo que os subscritores da CGA, I.P., se encontrem na situação de redução 
ou suspensão do contrato de trabalho, por terem celebrado acordo de pré-reforma 
com as respetivas entidades empregadoras, não sendo titulares de contrato de 
trabalho em funções públicas, releva para a aposentação nos termos em que tal 
relevância é estabelecida no regime geral 
de segurança social. 
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2 -A contagem do tempo referido no número anterior pressupõe que, enquanto 
durar a situação nele prevista, o subscritor e a entidade empregadora mantenham 
o pagamento de contribuições à CGA, I.P., calculadas à taxa normal com base no 
valor atualizado da remuneração relevante para aposentação que serviu de base ao 
cálculo da prestação de pré-reforma. 
 
3 -A relevância para aposentação de período anterior à data em que o subscritor 
completa 55 anos de idade está limitada aos casos em que a responsabilidade pelo 
encargo com a parcela da pensão relativa a esse período não pertence à CGA, I.P.. 
4 - [Anterior n.º 1]. 
5 - [Anterior n.º 2]. 
- […]. 
2 -A Caixa pode efetuar oficiosamente contagens prévias do tempo de serviço a que 
se refere o artigo 24.º. 
3 - [Anterior n.º 2]. 
 

 
 
 
 

Artigo 34.º 
 

[Processo de contagem] 
1 — [...]. 
2 — A CGA, I. P., pode efetuar oficiosamente contagens prévias do tempo de 
serviço a que se refere o artigo 24.º  
3 — (Anterior n.º 2.) 

 
Artigo 37.º 

 
[Condições de aposentação] 

 
1 -A aposentação pode verificar-se, independentemente de qualquer outro 
requisito, quando o subscritor contar 15 anos de serviço e a idade normal de acesso 
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Artigo 39.º 
Aposentação voluntária 

1 -  […] 

2 - A aposentação pode ser requerida pelo subscritor nas hipóteses previstas na 

alínea a) do n.º 2 do artigo 37.º  
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 40.º 
Aposentação de antigo subscritor 

 
1 – […] 

a) Previstos no n.º 1 e nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 37.º, quando a 
cessação definitiva de funções ocorra após cinco anos de subscritor;  

 
 
 

à pensão de velhice que sucessivamente estiver estabelecida no regime geral de 
segurança social. 
 
2 -Na data em que o subscritor perfizer 65 anos, a idade normal de acesso à pensão 
é reduzida em quatro meses por cada ano completo que o tempo de serviço exceda 
40 anos de carreira, não podendo a redução resultar no acesso à pensão antes 
daquela idade. 
3 - [Anterior n.º 2]. 
4 - [Anterior n.º 3]. 
5 - [Anterior n.º 4]. 
 

Artigo 39.º 
[…] 

1 — [...]. 
2 — A aposentação pode ser requerida pelo subscritor nas hipóteses previstas na 
alínea a) do n.º 3 do artigo 37.º 
3 — [...]. 
4 — [...]. 
5 — [...]. 
6 — [...]. 
7 — [...]. 
8 — [...]. 
 
 
 

Artigo 40.º 
[...] 

 
1 — [...]: 

a) Previstos no n.º 1 e nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 37.º, quando a cessação 
definitiva de funções ocorra após cinco anos de subscritor; 

b) [...]. 
2 — [...]. 
3 — [...]. 
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Artigo 43.º 
Regime da aposentação 

 
1 - O regime da aposentação voluntária que não dependa de verificação de 
incapacidade fixa-se com base na lei em vigor e na situação existente na data em 
que se profira despacho a reconhecer o direito à aposentação. 

 
 

 

 
 
 
 

Artigo 43.º 

[…] 
1 -O regime da aposentação voluntária que não dependa de verificação de 
incapacidade fixa-se com base na lei em vigor à data em que seja recebido o pedido 
de aposentação pela CGA, sem prejuízo do disposto no n.º 7 do artigo 39.º, e na 
situação existente à data em que o mesmo seja despachado. 
2 - […]. 
3 - […]. 
4 - […].» 

 
 
 
 
 

Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro 
 
 
 
 
 

«Artigo 21.º 

Junta médica 

 

1 - […]. 
2 - […]. 
3 - […]. 
4 - […]. 
 

 

 
 

Artigo 165.º 
 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro 
 

O artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, na sua redação atual, 
passa a ter a seguinte redação: 
 

«Artigo 21.º 

[…] 
 
 

1 - […]. 
2 - […]. 
3 - […]. 
4 - […]. 
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5 - Se o sinistrado não indicar à ADSE o médico da sua escolha, no prazo de 10 dias 
úteis contado da notificação da data da realização da junta médica, este será 
substituído por um médico designado pela ADSE.» 

 

5 - Se o sinistrado não indicar à ADSE o médico da sua escolha no prazo de dez dias 
úteis contados da notificação da data da realização da junta médica, esta será 
unicamente composta pelos dois médicos indicados pela ADSE. 
 
6 - […]. 
7 - […]. 
8 - Compete ao sinistrado assegurar a comparência à junta médica do médico por 
si indicado, não constituindo a falta deste motivo para adiamento da junta médica, 
salvo em casos excecionais devidamente comprovados.» 
 
 
 
 

 

 

Decreto Regulamentar n.º 41/90, de 29 de novembro 

 

 

 
«Artigo 3.º 

Composição 
1 - […]. 
2 - […]. 
3 — Cada secção é constituída por dois médicos da ADSE, um dos quais preside, a 
qual pode ainda ser integrada por um médico da escolha do trabalhador. 
4 - […]. 
5 - […]. 
6 - […]. 

 

 

 

Artigo 192.º 
 

Alteração ao Decreto Regulamentar n.º 41/90, de 29 de novembro 
 

O artigo 3.º do Decreto Regulamentar n.º 41/90, de 29 de novembro, na sua 
redação atual, passa a ter a seguinte redação: 
 

«Artigo 3.º 
[…] 

1 - […]. 
2 - […]. 
3 - Cada seção é constituída por dois médicos, um dos quais preside, podendo o 
trabalhador, no caso previsto no artigo 26.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
indicar um médico por si escolhido para integrar a junta médica. 
4 - […]. 
5 - […]. 
6 - […]. 
7 - Se o trabalhador não indicar à ADSE o médico da sua escolha no prazo de dez 
dias úteis contados da notificação da data da realização da junta médica, esta será 
unicamente composta pelos dois médicos indicados pela ADSE. 
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8 - Compete ao sinistrado assegurar a comparência à junta médica do médico por 
si indicado, não constituindo a falta deste motivo para adiamento da junta médica, 
salvo em casos excecionais devidamente comprovados.» 

 
 
 

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 99.º-C 
Aplicação da retenção na fonte à categoria A 

 
[…] 

5 - Os subsídios de férias e de Natal são sempre objeto de retenção autónoma, 
não podendo, para o cálculo do imposto a reter, ser adicionados às remunerações 
dos meses em que são pagos ou postos à disposição. 

[…] 
 

 

(LOE 2019) 

 

Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares 

Artigo 257.º 

Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares 

Os artigos 10.º, 12.º, 13.º, 43.º, 51.º, 57.º, 60.º, 71.º, 72.º, 78.º- B, 99.º- C, 101.º e 
119.º do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado 
pelo Decreto- Lei n.º 442- A/88, de 30 de novembro, na sua redação atual, adiante 
designado por Código do IRS, passam a ter a seguinte redação: 

[…] 

Artigo 99.º -C 

[...] 

[…] 

 

5 - Os subsídios de férias e de natal, a remuneração relativa a trabalho suplementar 
e as remunerações relativas a anos anteriores àquele em que são pagas ou 
colocadas à disposição do sujeito passivo, são sempre objeto de retenção 
autónoma, não podendo, para cálculo do imposto a reter, ser adicionados às 
remunerações dos meses em que são pagos ou colocados à disposição. 

[…] 
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7 - Quando forem pagos ou colocados à disposição subsídios de férias e de natal 
respeitantes a anos anteriores, o apuramento do imposto a reter, nos termos dos 
n.os 5 e 6, é efetuado autonomamente por cada ano a que aqueles respeitam. 

8 - Quando for paga remuneração relativa a trabalho suplementar, a taxa de 
retenção a aplicar é a que corresponder à remuneração mensal do trabalho 
dependente referente ao mês em que aquela é paga ou colocada à disposição. 

9 - No caso de remunerações de anos anteriores, para efeitos de determinação da 
taxa de retenção na fonte que lhes é aplicável, o respetivo valor é dividido pela 
soma do número de meses a que respeitam, aplicando-se a taxa assim 
determinada à totalidade dessas remunerações 

 
 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(Lei n.º 35/2014, de 20 de junho) 

 
 
 
 

«Artigo 37.º 

Tramitação do procedimento concursal 
 
 

1 — O procedimento concursal é simplificado e urgente, obedecendo aos 
seguintes princípios:  

a) A composição do júri do procedimento integra trabalhadores do 
empregador público, de outro órgão ou serviço e, quando a área de 
formação exigida revele a sua conveniência, de entidades privadas; 

b) Não há atos ou listas preparatórias da ordenação final dos candidatos;  

c) A ordenação final dos candidatos é unitária, ainda que lhes tenham sido 
aplicados métodos de seleção diferentes;  

 

Artigo 330.º 

Alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
 

 
1 — O artigo 37.º da LTFP passa a ter a seguinte redação: 

«Artigo 37.º 

[...] 

 

1 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 

c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 
 

 



 

 

 
 

DSRHDO/DRH  70 

Normas anteriormente vigentes LOE 2019 / DL Execução OE 2019 OBSERVAÇÕES 

d) O recrutamento efetua-se pela ordem decrescente da ordenação final dos 
candidatos colocados em situação de requalificação e, esgotados estes, dos 
restantes candidatos.  

 

 

2 — A tramitação do procedimento concursal, incluindo a do procedimento 
destinado a constituir reservas de recrutamento em cada órgão ou serviço ou 
em entidade centralizada, é regulamentada por portaria do membro do 
Governo responsável pela área da Administração Pública.  

 

3 — Quando a tramitação fixada nos termos do número anterior se revelar 
desadequada, pode a tramitação do procedimento concursal para carreira 
especial ser regulamentada por portaria do membro do Governo responsável 
pela área da Administração Pública e do membro do Governo que exerça 
poderes de direção, superintendência ou tutela sobre o órgão ou serviço em 
cujo mapa de pessoal se contenha a previsão da carreira.» 

 

d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

e) A tramitação do procedimento concursal e a aplicação dos métodos de 
seleção é realizada preferencialmente por meios eletrónicos. 
 

2 — A tramitação do procedimento concursal, incluindo a do procedimento 
destinado à constituição de reservas de recrutamento para satisfação de 
necessidades futuras do empregador público e a do procedimento de 
recrutamento centralizado para satisfação de necessidades de um conjunto de 
empregadores públicos, é regulamentada por portaria do membro do Governo 
responsável pela área da Administração Pública. 

3 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

 

 

 

 

 

2 — É aditado o artigo 39.º -A à LTFP, com a seguinte redação: 

«Artigo 39.º -A 

Programa de capacitação avançada para trabalhadores em funções públicas 

1 - O recrutamento centralizado para a carreira geral de técnico superior é seguido 
de um programa de capacitação avançada, abreviadamente designado CAT. 

2 - O CAT é de frequência obrigatória para os técnicos superiores colocados nos 
diversos órgãos e serviços na sequência do recrutamento centralizado, 
constituindo, nestes casos, a formação inicial prevista no artigo 7.º do Decreto -
Lei n.º 86- A/2016, de 29 de dezembro, que integra o período experimental nos 
termos previstos nesta lei, e visa assegurar elevados níveis de qualificação dos 
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trabalhadores em domínios comuns a toda a Administração Pública, assim como 
em domínios especializados para os diferentes perfis profissionais. 

3 - O CAT pode ser igualmente frequentado por trabalhadores a integrar na 
carreira geral de técnico superior recrutados através de outra modalidade de 
procedimento concursal, assim como por outros trabalhadores e dirigentes, nos 
termos a definir na portaria a que se refere o número seguinte. 

4 - O CAT é regulamentado por portaria do membro do Governo responsável pela 
área da Administração Pública, competindo à Direção- Geral da Qualificação dos 
Trabalhadores em Funções Públicas (INA), em articulação com os empregadores 
públicos, assegurar a sua execução.» 

5 - São revogados o artigo 39.º da LTFP e a Portaria n.º 213/2009, de 24 de 
fevereiro 

 

Decreto -Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto 

 

 

 

 

Artigo 14.º 

Determinação dos montantes do abono de família para crianças e jovens 
 

[…] 

5 - Nos primeiros 36 meses de vida, o montante do abono de família para 
crianças e jovens é majorado nos termos a fixar em portaria.  

[…] 

 

Artigo 337.º 

Alteração ao Decreto -Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto 

O artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto, que institui o abono de 
família para crianças e jovens e define a proteção na eventualidade de encargos 
familiares no âmbito do subsistema familiar, na sua redação atual, passa a ter a 
seguinte redação: 

«Artigo 14.º 
[...] 

 
 
[…] 

5 — Nos primeiros 6 anos de vida, o montante do abono de família para crianças e 
jovens é majorado em função da idade, nos termos a fixar em portaria. 

[…] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O montante de abono de 
família para crianças e jovens, 
nos 6 primeiros anos de vida é 

majorado em função da idade. 
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