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Anteprojeto de diploma – Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2019 

 

Disposições gerais 

 

Artigo x 

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, nos termos dos números 

seguintes, as valorizações e acréscimos remuneratórios resultantes dos seguintes atos: 

a) Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório, progressões e 

mudanças de nível ou escalão; 

b) Alterações gestionárias de posicionamento remuneratório; 

c) Atribuição de prémios de desempenho ou outras prestações pecuniárias de 

natureza afim. 

2 — O pagamento dos acréscimos remuneratórios a que o trabalhador tenha direito 

resultantes dos atos a que se refere a alínea a) quando se reportem a direitos 

adquiridos em 2018 é faseado nos seguintes termos: 

a) 50% até 30 de abril; 

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

3 - O pagamento dos acréscimos remuneratórios a que o trabalhador tenha direito 

resultantes quer dos atos a que se refere a alínea a) quando se reportem a direitos 

adquiridos durante o ano de 2019, quer dos atos a que se refere a alínea b) do número 

anterior, é faseado nos seguintes termos: 

a) Em 2019, 25 % a 1 de janeiro e 50 % a 1 de setembro; 

b) Em 2020, 75 % a 1 de maio e 100 % a 1 de dezembro. 

4 – Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1, nos termos do artigo 158.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, após salvaguarda dos recursos financeiros 

destinados à finalidade da alínea a) do mesmo número e até ao limite da dotação 

inicial aprovada para as alterações facultativas de posicionamento remuneratório 

(dotação 01.01.03.CO), são elegíveis para alteração de uma única posição 

remuneratória os trabalhadores cujo posicionamento remuneratório não tenha sido 
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alterado em 2018 nem em 2019, designadamente em resultado da aplicação da alínea 

a) do mesmo n.º 1. 

5 – Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 podem ser atribuídos prémios de 

desempenho ou outras prestações pecuniárias de natureza afim, de 50% do valor 

regulamentado, após salvaguarda dos recursos financeiros destinados à finalidade da 

alínea b) do mesmo número e até ao limite da dotação inicial aprovada para o 

pagamento de prémios de desempenho (dotação 01.02.13.PD), sendo elegíveis os 

trabalhadores cujo posicionamento remuneratório não tenha sido alterado em 2018 

nem em 2019, designadamente, em resultado da aplicação das alíneas a) e b) do 

mesmo n.º 1.  

6 – Em 2019, são 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 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. 

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

Quadros de Avaliação e Responsabilização (QUAR) em todos os departamentos 

governamentais devem, para o ciclo de avaliação de 2019: 

a) Garantir a introdução nos QUAR de todos os serviços de um objetivo de 

operacionalização atempada dos atos a que se refere a alínea a) do n. 1; 

b) Definir como indicador de monitorização a data de processamento da 

valorização remuneratória; 

c) Estabelecer como meta o mês seguinte ao termo do processo de avaliação de 

desempenho do trabalhador para 90% dos trabalhadores; 
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d) A ponderação deste objetivo no eixo em que se insere deve representar no 

mínimo 50% do mesmo, não podendo ter um peso relativo no QUAR inferior a 

30%. 

8 – 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. 

9 - Os atos praticados em violação do disposto no presente artigo são nulos e fazem 

incorrer os seus autores e 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. 

 

Artigo XX.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 da 

administração pública, fundado em razões de interesse público. 

2 - Para efeitos de aplicação do artigo 99º-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. 
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Artigo XXX.º 

Determinação do posicionamento remuneratório em procedimento concursal 

A utilização e amplitude conferida ao mecanismo da negociação previsto artigo 38.º 

da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 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, serviço ou entidade 

em causa e pela área das finanças e da administração pública. 

 

Artigo xxx.º 

Ajudas de custo, trabalho suplementar e trabalho noturno nas fundações públicas 

e nos estabelecimentos públicos 

Os regimes de ajudas de custo, trabalho suplementar e trabalho noturno previstos no 

Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de abril, na sua redação atual, e na Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, é aplicável aos trabalhadores das fundações públicas de direito 

público, das fundações públicas de direito privado e dos estabelecimentos públicos. 

 

Artigo XXXXX 

Incentivos à eficiência e à inovação 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 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 qualificantes, motivadores e que promovam a saúde dos trabalhadores, 

nomeadamente através da implementação do Sistema de Incentivos à Inovação na 

Gestão Pública (SIIGeP). 

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 dos consumos intermédios, no âmbito da administração direta e indireta e no 
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setor empresarial do estado, nomeadamente através da implementação do Sistema de 

Incentivos à Eficiência da Despesa Pública (SIEF). 

 

Artigo x 

Promoção da segurança e saúde no trabalho 

O governo dinamiza a aplicação do regime jurídico sobre segurança e saúde no 

trabalho nos órgãos e serviços da administração pública central, estimulando a 

promoção de projetos de melhoria das condições de trabalho nos serviços públicos. 

 

Artigo x 

Objetivos para a gestão de trabalhadores 

1. Sem prejuízo do disposto no artigo x (valorizações remuneratórias), os serviços 

públicos inscrevem nos seus Quadros de Avaliação e Responsabilização para 2019 

objetivos de gestão dos trabalhadores que integrem práticas de gestão eficiente e 

responsável, nomeadamente no domínio da conciliação da vida profissional com a 

vida pessoal e familiar e da prevenção e diminuição do absentismo. 

2. Para favorecer a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar, os 

dirigentes dos serviços públicos devem utilizar todos os instrumentos legais que 

permitam abordar as necessidades diferenciadas dos 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 no 

domínio da conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar. 


