
 

 

ASSUNTO: NOVO REGIME DE VINCULAÇÃO, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS TRABALHADORES QUE 

EXERCEM FUNÇÕES PÚBLICAS

 

Informação n.º: 116/06/2010 

 

Solicita a Câmara Municipal ……

em aferir dos termos e alcance das novas regras em matéria de alteração do posicionamento remuneratório

opção gestionária, da sua conjugação com a avaliação do desempenho, e do regime sancio

eventual irregularidade. 

 

Colocado o problema, cumpre pois informar:

 

1. A publicação da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro

carreiras e remunerações dos trabalhadores que 

mais global e profunda (adaptad

estende, também, às novas regras de alteração do posicionamento remuneratório

 

Com efeito, ao abrigo do novo regime deixaram de existir progressões e promoções

Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro

assentar, sem prejuízo do cumprimento adic

em matéria de avaliação do desempenho

 

2. O RVCR preconiza uma estreita articulação entre o SIADAP 

duas modalidades de alteração do posi

 

2.1 A primeira, a alteração remuneratória obrigatória

necessariamente, quando o trabalhador acumula 

funções exercidas durante o posicionamento remuneratório em que se encontra

para a posição remuneratória imediatamente seguinte àquela em que o trabalhador se encontra

47º da Lei nº 12-A/2008). 

 

2.2 Por contraposição a esta modalidade 

e necessariamente, quando o trabalhador acumula 10 pontos nos termos previstos 

                                                          
1 Objecto da Declaração de Rectificação n.º 22
A/2008, de 31 de Dezembro, diploma que aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2009 e pela Lei n.º 3
B/2010, de 28 de Abril, que aprovou o Orçamento do Estado par
 
2  Cfr. o artigo 119.º  da Lei do Orçamento do Estado para 2008 aprovada pela Lei n.º 67
Dezembro e bem assim o regime transitório regulado pelo artigo 110.º da LVCR
 
3 De anotar que a avaliação do desempenho (SIADAP) emerge como um direito dos trabalhadores em funções 
públicas.  
 
4 Contabilizados nos termos da Lei

NOVO REGIME DE VINCULAÇÃO, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS TRABALHADORES QUE 

EXERCEM FUNÇÕES PÚBLICAS. SIADAP E ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO. 

….. emissão de parecer sobre o assunto em epígrafe indicado, q

em aferir dos termos e alcance das novas regras em matéria de alteração do posicionamento remuneratório

da sua conjugação com a avaliação do desempenho, e do regime sancio

Colocado o problema, cumpre pois informar: 

A/2008, de 27 de Fevereiro1, diploma que veio aprovar o novo regime de vinculação, 

carreiras e remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas (RVCR), marcou o início de uma 

adaptada à realidade autárquica pelo Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro

às novas regras de alteração do posicionamento remuneratório. 

o novo regime deixaram de existir progressões e promoções

A/89, de 16 de Outubro2, passando qualquer alteração de posicionamento remuneratório 

sem prejuízo do cumprimento adicional de outros requisitos, no cumprimento de determinadas condições 

em matéria de avaliação do desempenho3. 

uma estreita articulação entre o SIADAP e a evolução remuneratória na

duas modalidades de alteração do posicionamento remuneratório, a saber: a obrigatória e a gestionária.

alteração remuneratória obrigatória, como a própria nomenclatura indicia, 

o trabalhador acumula 10 pontos nas avaliações do seu desempenho

funções exercidas durante o posicionamento remuneratório em que se encontra, registe

imediatamente seguinte àquela em que o trabalhador se encontra

Por contraposição a esta modalidade -- em que a alteração do posicionamento remuneratório ocorre, automática 

e necessariamente, quando o trabalhador acumula 10 pontos nos termos previstos 

                   
Rectificação n.º 22-A/2008, de 24 de Abril, e das alterações introduzidas pela Lei n.º 64

A/2008, de 31 de Dezembro, diploma que aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2009 e pela Lei n.º 3
B/2010, de 28 de Abril, que aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2010. 

Cfr. o artigo 119.º  da Lei do Orçamento do Estado para 2008 aprovada pela Lei n.º 67
Dezembro e bem assim o regime transitório regulado pelo artigo 110.º da LVCR. 

De anotar que a avaliação do desempenho (SIADAP) emerge como um direito dos trabalhadores em funções 

Contabilizados nos termos da Lei. 
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NOVO REGIME DE VINCULAÇÃO, CARREIRAS E REMUNERAÇÕES DOS TRABALHADORES QUE 

ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO.  

sobre o assunto em epígrafe indicado, que se prende, a final, 

em aferir dos termos e alcance das novas regras em matéria de alteração do posicionamento remuneratório por 

da sua conjugação com a avaliação do desempenho, e do regime sancionatório, em caso de 

, diploma que veio aprovar o novo regime de vinculação, 

VCR), marcou o início de uma reforma 

Lei n.º 209/2009, de 3 de Setembro) - que se 

o novo regime deixaram de existir progressões e promoções nos termos previstos no 

qualquer alteração de posicionamento remuneratório a 

no cumprimento de determinadas condições 

e a evolução remuneratória na carreira, prevendo 

cionamento remuneratório, a saber: a obrigatória e a gestionária. 

como a própria nomenclatura indicia, sucede, 

as avaliações do seu desempenho4 (referente às 

, registe-se) e consiste na passagem 

imediatamente seguinte àquela em que o trabalhador se encontra (cfr. o nº 6 do artigo 

em que a alteração do posicionamento remuneratório ocorre, automática 

e necessariamente, quando o trabalhador acumula 10 pontos nos termos previstos -- está prevista uma outra, a 

A/2008, de 24 de Abril, e das alterações introduzidas pela Lei n.º 64-
A/2008, de 31 de Dezembro, diploma que aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2009 e pela Lei n.º 3-

Cfr. o artigo 119.º  da Lei do Orçamento do Estado para 2008 aprovada pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 de 

De anotar que a avaliação do desempenho (SIADAP) emerge como um direito dos trabalhadores em funções 



 

 

alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária

de gestão do executivo camarário

executivo municipal, que não vamos, por ora, esmiuçar.

 

Esta modalidade de alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária

efectivação: 

 

• A opção gestionária regra

que tenham obtido, nas últimas

posicionamento remuneratório em

� Duas menções máximas, consecutivas;

� Três menções imediatamente inferiores às máximas,

� Cinco me

desempenho

Também aqui a alteração do posicionamento na categoria opera para a posição remuneratória imediatamente 

seguinte àquela em que se encontra.

 

• As opções gestionária

regra e estão previstas nos artigo

e acrescidas, tanto ao nível da fundamentaçã

 

3. Com a entrada em vigor da LVCR a própria Lei previu uma norma transit

anteriores avaliações dos desempenhos

alteração do posicionamento remuneratório

 

Em causa o artigo 113.º da LVCR, cujo n.º 1 prescreve que

nos anos de 2004 a 2007, desde que

a) Se refiram às funções exercidas du

corresponda a remuneração base que os trabalhadores venham auferindo

b) Tenham tido lugar nos termos das Leis n.ºs 10/2004, de 22 de Março, e 15/2006, de 26 de Abril

 

4. Todavia, a Câmara Municipal 

implementou o SIADAP, inexistindo, assim, 

10/2004, de 22 de Março, e 15/2006,

 

Nestes moldes, cumpre chamar à colação o 

“O número de pontos a atribuir aos trabalhadores

designadamente por não aplicabilidade ou não aplicação efe

desempenho, é o de um

 

amento remuneratório por opção gestionária, que consubstancia 

de gestão do executivo camarário, perante a verificação de determinados pressupostos

executivo municipal, que não vamos, por ora, esmiuçar. 

alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária

opção gestionária regra - artigo 47.º, n.ºs 1 a 5, da LVCR - Preenchem este universo 

obtido, nas últimas avaliações do seu desempenho, referido às funções

posicionamento remuneratório em que se encontram, as seguintes avaliações qualitativas

Duas menções máximas, consecutivas; 

Três menções imediatamente inferiores às máximas, consecutivas; ou

Cinco menções imediatamente inferiores às anteriores, desde que consubstanciem 

desempenho positivo, consecutivas: 

Também aqui a alteração do posicionamento na categoria opera para a posição remuneratória imediatamente 

seguinte àquela em que se encontra. 

gestionárias excepcionais - Estas alterações consubstanciam desvios à opção gestionária 

artigos 8.º do Decreto-Lei n.º 209/2009 e no 48.º da LVCR

fundamentação, como do procedimento e da publicitação

Com a entrada em vigor da LVCR a própria Lei previu uma norma transitória para a

avaliações dos desempenhos -- dos resultados ocorridos nos anos de 2004 a 2007

emuneratório.  

113.º da LVCR, cujo n.º 1 prescreve que, da relevância das avaliações do desempenho ocorridas 

nos anos de 2004 a 2007, desde que, cumulativamente: 

Se refiram às funções exercidas durante a colocação no escalão e índice actuais ou na posição a que 

corresponda a remuneração base que os trabalhadores venham auferindo; 

Tenham tido lugar nos termos das Leis n.ºs 10/2004, de 22 de Março, e 15/2006, de 26 de Abril

Todavia, a Câmara Municipal ….., conforme informação carreada no ofício consulta, até o ano de 2

implementou o SIADAP, inexistindo, assim, avaliações do desempenho anteriores “

de 22 de Março, e 15/2006, de 26 de Abril”. 

Nestes moldes, cumpre chamar à colação o n.º 7 do artigo 113.º da LVCR que determina que

O número de pontos a atribuir aos trabalhadores cujo desempenho não tenha sido avaliado, 

por não aplicabilidade ou não aplicação efectiva da legislação

desempenho, é o de um por cada ano não avaliado”. 

 
Página 2 de 4 

que consubstancia uma verdadeira opção 

erificação de determinados pressupostos e procedimentos do 

alteração do posicionamento remuneratório por opção gestionária, tem sub-modalidades de 

este universo os trabalhadores 

referido às funções exercidas durante o 

qualitativas: 

consecutivas; ou 

, desde que consubstanciem 

Também aqui a alteração do posicionamento na categoria opera para a posição remuneratória imediatamente 

Estas alterações consubstanciam desvios à opção gestionária 

48.º da LVCR. Têm exigências particulares 

o procedimento e da publicitação. 

ória para acautelar a relevância de 

ocorridos nos anos de 2004 a 2007 -- nas novas regras de 

avaliações do desempenho ocorridas 

rante a colocação no escalão e índice actuais ou na posição a que 

Tenham tido lugar nos termos das Leis n.ºs 10/2004, de 22 de Março, e 15/2006, de 26 de Abril. 

, conforme informação carreada no ofício consulta, até o ano de 2009, nunca 

avaliações do desempenho anteriores “nos termos das Leis n.ºs 

determina que 

cujo desempenho não tenha sido avaliado, 

ctiva da legislação em matéria de avaliação do 



 

 

Quanto a nós, este preceito - artigo 

transversal destas novas regras a toda a 

trabalhadores, relativamente aos anos em causa (2004 a 2007), não tinham avaliação de acordo com a legislação do 

SIADAP ou, ainda que tivessem base legal, os serviços não a tinham efectivado

 

5. A atribuição de um ponto por força do n.º 7 poderá ainda ser objecto de contraditório por força do n.º 9 do mesmo 

artigo, o que permite, que em substituição dos pontos atribuídos, “a requerimento do trabalhador, apresentado no 

prazo de cinco dias úteis após a comunicação referida no número anterior, é 

ponderação curricular, nos termos previstos no sistema de avaliação de desempenho dos trabalhadores da 

Administração Pública, aplicado com as necessárias adaptações, por avali

órgão ou serviço” (sublinhado nosso)

 

6. Ora, ao contrário da atribuição 

uma verdadeira avaliação do desempenho, mas 

para efeitos de alteração da posição remuneratória obrigatória 

através de ponderação curricular

(menção) e, também, quantitativa (expressão numérica 

para, se for essa a opção do executivo,

posicionamento remuneratório

 

7. Em conclusão, a aplicação dos 

integração que permite colocar

trabalhadores da Administração Pública

 

Se não tiver sido implementado o SIADAP

atribuição de pontos (1 por cada ano não avaliado) para efeitos da acumulação dos 

alteração obrigatória da posição remuneratória

 

Por outro lado, o n.º 9 do mesmo preceito

possibilitando, através da ponderação curricular,

qualitativa -- a utilizar para efeitos da

 

8. Aqui chegados, temos que no caso d

apenas será viável o recurso

gestionária, se tiver realizado as avaliações dos trabalhadores através de ponderação curricular

do supra aludido do n.º 9 do artigo 113.

e gestão das despesas com pessoal

 

                                                          
5 Cfr. a LVCR e os artigos 5.º e 7.º 
acabam por se sobrepor uma à outra).
 

artigo 113.º, n.º 7 - parece constituir uma cláusula de salvaguarda para uma aplicação 

transversal destas novas regras a toda a Administração Pública que abarca todas as situações em que os 

trabalhadores, relativamente aos anos em causa (2004 a 2007), não tinham avaliação de acordo com a legislação do 

ou, ainda que tivessem base legal, os serviços não a tinham efectivado.  

atribuição de um ponto por força do n.º 7 poderá ainda ser objecto de contraditório por força do n.º 9 do mesmo 

em substituição dos pontos atribuídos, “a requerimento do trabalhador, apresentado no 

após a comunicação referida no número anterior, é realizada avaliação

ponderação curricular, nos termos previstos no sistema de avaliação de desempenho dos trabalhadores da 

Administração Pública, aplicado com as necessárias adaptações, por avaliador designado pelo dirigente máximo do 

(sublinhado nosso). 

atribuição de 1 ponto por aplicação do n.º 7 do artigo 113.º

uma verdadeira avaliação do desempenho, mas apenas uma pontuação (quantitativa)

para efeitos de alteração da posição remuneratória obrigatória -- os resultados das avaliações realizada

através de ponderação curricular, porque correspondem, efectivamente, a uma avaliação 

(menção) e, também, quantitativa (expressão numérica - pontos) -- relevam para todos os efeitos, inclusive 

, se for essa a opção do executivo, para uma eventual alteração não obrigatória/gestionária 

posicionamento remuneratório. 

aplicação dos aludidos normativos (n.ºs 7 e 9 do artigo 113.º) assoma como 

r os trabalhadores da Administração Local em situação 

trabalhadores da Administração Pública.  

o tiver sido implementado o SIADAP, como é o caso concreto, o n.º 7 do artigo 113.º 

atribuição de pontos (1 por cada ano não avaliado) para efeitos da acumulação dos 

alteração obrigatória da posição remuneratória.  

do mesmo preceito permite ao trabalhador o cumprimento do princípio do contraditório

possibilitando, através da ponderação curricular, a obtenção de uma avaliação -- com 

a utilizar para efeitos da alteração posição remuneratória obrigatória e gestionária (se for o caso).

no caso da Câmara Municipal …… não tendo esta implementado o SIADAP,

será viável o recurso à alteração do posicionamento remuneratório de trabalhadores 

ealizado as avaliações dos trabalhadores através de ponderação curricular

do supra aludido do n.º 9 do artigo 113.º da LVCR e se forem cumpridas as regras em 

as despesas com pessoal5.  

                   
5.º e 7.º do Decreto-Lei n.º 209/2009 (normas que, na verdade, respeitam ao 

acabam por se sobrepor uma à outra). 
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uma cláusula de salvaguarda para uma aplicação 

Administração Pública que abarca todas as situações em que os 

trabalhadores, relativamente aos anos em causa (2004 a 2007), não tinham avaliação de acordo com a legislação do 

atribuição de um ponto por força do n.º 7 poderá ainda ser objecto de contraditório por força do n.º 9 do mesmo 

em substituição dos pontos atribuídos, “a requerimento do trabalhador, apresentado no 

realizada avaliação através de 

ponderação curricular, nos termos previstos no sistema de avaliação de desempenho dos trabalhadores da 

ador designado pelo dirigente máximo do 

de 1 ponto por aplicação do n.º 7 do artigo 113.º -- que não consubstancia 

(quantitativa) que conta somente 

os resultados das avaliações realizadas 

uma avaliação -- qualitativa 

relevam para todos os efeitos, inclusive 

alteração não obrigatória/gestionária do 

(n.ºs 7 e 9 do artigo 113.º) assoma como uma solução de 

os trabalhadores da Administração Local em situação similar à dos restantes 

n.º 7 do artigo 113.º garante a 

atribuição de pontos (1 por cada ano não avaliado) para efeitos da acumulação dos 10 pontos necessários à 

o cumprimento do princípio do contraditório, 

com uma menção quantitativa e 

alteração posição remuneratória obrigatória e gestionária (se for o caso). 

não tendo esta implementado o SIADAP, 

o de trabalhadores por opção 

ealizado as avaliações dos trabalhadores através de ponderação curricular, nos termos 

e se forem cumpridas as regras em matéria de orçamentação 

Lei n.º 209/2009 (normas que, na verdade, respeitam ao mesmo e 



 

 

Em tais situações, a correspondente alteração do posicionamento remuneratório reportar

em que tem lugar, por força do n.º 7 do artigo 47.º e do n.º 5 do 48.º

 

9. No caso de eventuais irregularidades neste processo e do correspondente regime sancionatório, importa

nomeadamente, os normativos referentes a:

• Nulidade dos actos (cfr. o artigo 95.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro

Administrativo); 

• Regime da Tutela Administrativa (causas de perda de mandato e/ou dissolução do órgão)

• Responsabilidade financeira nos termos da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas 

(natureza sancionatória e/ou reintegratória);

• Cessação da comissão de serviço dos dirigentes 

objectivos. 

 

 

É o que, sem prejuízo de melhor opinião, nos oferece dizer sobre o assunto.

 

 

 

____________________________________________

Susana Alves 

(Jurista) 

 

 

____________________________________________

Fátima Diniz 

(Responsável pelo Gabinete Jurídico)

 

17 de Junho de 2010 

 

                                                          
6 Normas imperativas que podem ser afastadas por Lei especial
 
7 Alterada e republicada pela Lei n.º 5
Artigo 95.º, n.º 2, alínea b) - São 
freguesias que determinem ou autorizem a realização de despesas não permitidas por lei
 

Em tais situações, a correspondente alteração do posicionamento remuneratório reportar

em que tem lugar, por força do n.º 7 do artigo 47.º e do n.º 5 do 48.º6 

No caso de eventuais irregularidades neste processo e do correspondente regime sancionatório, importa

os normativos referentes a: 

Nulidade dos actos (cfr. o artigo 95.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro

Regime da Tutela Administrativa (causas de perda de mandato e/ou dissolução do órgão)

Responsabilidade financeira nos termos da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas 

(natureza sancionatória e/ou reintegratória); 

comissão de serviço dos dirigentes - a não aplicação do SIADAP como não realização de 

É o que, sem prejuízo de melhor opinião, nos oferece dizer sobre o assunto. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(Responsável pelo Gabinete Jurídico) 

                   
Normas imperativas que podem ser afastadas por Lei especial. 

Alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro.
São igualmente nulas: (...) “As deliberações de qualquer órgão dos municípios e 

freguesias que determinem ou autorizem a realização de despesas não permitidas por lei
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Em tais situações, a correspondente alteração do posicionamento remuneratório reportar-se-á a 1 de Janeiro do ano 

No caso de eventuais irregularidades neste processo e do correspondente regime sancionatório, importa abordar, 

Nulidade dos actos (cfr. o artigo 95.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro7 e Código do Procedimento 

Regime da Tutela Administrativa (causas de perda de mandato e/ou dissolução do órgão): 

Responsabilidade financeira nos termos da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas 

a não aplicação do SIADAP como não realização de 

A/2002, de 11 de Janeiro, e pela Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro. 
As deliberações de qualquer órgão dos municípios e 

freguesias que determinem ou autorizem a realização de despesas não permitidas por lei”; 


