
Projeto  de diploma  (Decreto-Lei)

0 Ptogtama  do X%I Govetno  Constifücional  detertnina  como objetivo  primordial  aumentat  o

rendirnento  disponível  das farnílias. Para os ttabalhadotes  da Adtninisttação  Pública,  este objetivo

concretiza-se  nomeadamente  attavés «do descongelamento  das catteiras  a partir  de 2018».

0  attigo  18.º  da Lei  do Otçamento  de Estado  pata 2018 opetou  o descoiygdamento de todas as catteitas

da Administração  Pública.  O descongelamento  está em vigot  desde o dia 1 de janeiro  do ano  passado,

ptocessando-se  nos tetmos  das .tegtas de desenvolvimento  remunetatótio  aplicáveis  a cada catteita.

Questão  divetsa  do descongejamento é a da tecupetação  do tempo  de serviço,  cuja io  comagem  foi

detetminada  pelas sucessivas leis de Otçamento  do Estado  desde 2011 até 2017. Este é um  tema

relativamente  ao qual o XXI  Governo  Constitucional  não estabeleceu  nenhurn  comptomisso  no  seu

Piogtama.  E, portanto,  uma questào nova, de elevada cotnplexidade  e de significativo  impacto

financeito,  que exige a ponderação  de soluções que nào podem  teesctever  o passado nos  tetrnos  em

que foi  explicitamente  definido  pelo legislador  entte  2011 e 2017. Ptocuratam-se,  assim,  soluções  que

garantissem  a equidade com as outtas catreitas da Administtaçào  Pública, a sustentabilidade  das

catteiras  e a compatibilização  com  os tecursos  disponíveis.

Neste sent'do,  o attigo  19.º da Lei  do Otçamento  do Estado  pata 2018 detetminou  que  «a expressào

temuneratótia  do tempo  de serviço  nas carieitas', cargos ou categotias  integtadas  em  cotpos  especiais,

em que a ptogtessào  e mudança  de posiçào  temuneratória  dependam  do decutso  de detetminado

petíodo  de prestação de serviço legalmente  estabelecido  pata o efeito,  é considerada  em  ptocesso

negocial  com vista a definit  o prazo e o modo para a sua conctetizaçào,  tendo  em conta  a

sustentabilidade  e compatibilização  com  os teciu'sos  füsponíveis»,  fotmulação  retomada  pelo  artigo  17º

da Lei  do  Otçamento  do Estado  pata  20l9.

A sustentabfüdade  é um fator  detettninante  a considerar,  na medida  em que a attibuiçào  de televância

ao tempo  conge4ado paía efeitos  de ptogríessào,  sendo um tema novo,  cuja discussào nào estava píevista,

nào pode comprometet  nem a gestào dos tecursos  a alocat  às divetsas  políticas  públicas,  nem  a gestào

dos trabalhadotes  públicos.

A solução agota apíovada pelo Govetno petmite mitigar os efeitos dos 7 anos de coiHelamento, sem

comptometet  a sustentabfüdade  otçamemal,  aplicando  às demais catteitas,  cargos  ou categotias

integtados  em cotpos  especiais, em que a ptogressào  e mudança  de posição  temuneratória  dependam

do decutso  de detetminado  período  de ptestaçào  de serviço  legalmente  estabelecido  para  o efeito  cuja

contagem  do tempo  de serviço esteve congelada  entre 2011 e 2m7, o tacional  enconttado  pata  os



educadoíes  de infância  e docentes  do  ensino  básíco  e secundátio.

0  presente  decteto4ei  teconhece  aos ttabaLhadores  dessas  caíífü'as  o equivalente  a 70%  do  módulo  de

tempo  padtào  paía  mudança  de escalão  ou  posiçào  temuneratória  na  categotia,  cargo  ou  posto  em  que

se encomtem  integtados  " data  da enttada  em  vigot  do ptesente  decreto-lei,  tal  como  a lei já previu

pata  as catreitas  gerais,  nas quais  um  módulo  padtão  de ptogtessào  corresponde  a 10  pontos  que,  em

tegta,  sào adquitidos  ao longo  de lO anos.  Como  tal, os 7 anos  de congelame»to,  que  cotresporu3em  a

70'!/O do  módulo  de ptogtessào  de uma  carteita  geral,  ttaduzem-se  em  70'i'o  dos  módulos  de pi:ogtessào

de cada  uma  das catteitas  abíangidas  pelo  píesente  decteto-lei.  Este  mesmo  tacional  deve  continuar  a

set  utilizado  pata  aptofündat  um  quadro  de equidade  com  as catteitas  getais  da Administtação  Pública.

A contabfüzaçào  deste  tempo  repetcute-se  no escalào  ou  posição  temuneratótia  pata  que  píogtidam

ou  em que  sejam  posiciormlos  a partir  da data  da enttada  em vigor  do  prese'nte  decreto-lei,  o que

implica  que  todos  os ttabalhadoíes  abrangidos  vetào  tecoúecido  esse tempo,  em  fünção  do notmal

desenvolvimento  da tespetiva  catteita,  ficando  assegutada  a tespetiva  posiçào  telativa.

Por  outto  lado,  a medida  agota  tomada,  de tecupetação  do tempo  de serviço  dos ttabalhadores

integ,'ados  na  catteira  docente,  que não  se encontrava  prevista  no  Ptograma  do XXI  Governo

Constitucional,  terá,  necessariamente,  um  elevado  impacto  otçamental  que  é necessátio  acomodat,  a

cutto  e a médio  prazo.

Foram  ouvidos  os fügàos  de goveíno  pt6píios  das Regiões  Autónomas.

Fotam  observados  os procedimentos  de negociaçào  coletiva  decorrentes  da Lei  Getal  do  Ttabaffio  em

Funções  Públicas,  aprovada  em  anexo  à Lei  n.º  35/20M,  de 20 de junho,  na sua  tedaçào  atual.

Assitn:

Nos  termos  da alínea  a) do  n.º  1 do  attigo  198.º  da Constituição  e do  artigo  l7.º  da Lei  n.º  71 /2018,  de

31 de dezemhto,  o Governo  decreta  o seguinte:

Artigo  1.!-

Objeto

1-  0 presente  decreto-lei  concretiza  a contabilização  do tempo  de serviço  cuja  contagem  esteve  congelada

entre  2011  e 2017,  nas carreíras,  cargos  ou categorias  integrados  em  corpos  especiaís,  em  que  a prog,ressão

e mudança  de posição  remuneratória  dependam  do decurso  de determinado  período  de prestação  de

serviço  legalmente  estabelecido  para  o efeito.

2 -  A contabilização  do tempo  de serviço  aos docentes  de carreira  dos  agrupamentos  de escolas  ou escolas

não  agrupadas  é concretízada  em díploma  autónomo.

Artigo  2.9
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ContabHização  do  tempo  de serviço

1 - Aos trabalhadores das 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 cuja contagem do tempo de serviço  esteve

congelada entre 2011 e 2017 é contabilizado 70% do módulo de tempo padrão para mudança  de escalão

ou posição remuneratória na categoria, cargo ou posto em que se encontrem integrados à data  da entrada

em  vigor  do presente  decreto-lei.

2 - A contabilízação a que se refere o presente artigo repercute-se no escalão ou posição  remuneratória

para que progridam ou em que sejam posicionados a partir da data da entrada em vigor  do presente

decreto-lei.

3 - Aos trabalhadores que, tendo em conta o momento em que iniciaram funções,  apenas  tiveram  parte

do seu tempo de serviço  congelado contabiliza-se um período de tempo proporcional  ao que  tiveram

congelado.

4 - Aos trabalhadores que tenham tido alteração do seu escalão ou posicionamento remuneratório,

designadamente em resultado de promoção,  contabiliza-se um período de tempo  proporcional  ao que

tiveram  congelado  no seu escalão  ou posicionamento  remuneratório  atual.

Artigo  3.9

Cálculo  do  módulo  de tempo  padrão

1-  0 módulo de tempo padrão calcula-se por categoria, cargo ou posto e corresponde à média  do tempo

de serviço  necessário para mudança  de escalão ou posicionamento remuneratório na categoria,  cargo  ou

posto  em causa.

2 - Sendo calculado em anos o módulo de tempo pode ser convertido em anos, meses  e dias  para  efeitos

de aplicação  do dísposto  no presente  decreto-lei.

Artigo  4.!-

Entrada  em  vigor  e produção  de efeitos

0 presente diploma entra em vigor no dia seguinte à data da sua publicação  e produz efeitos  a partir  de 1

de janeiro  de 2019.
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Anexo  1 por  carreira   modulo  médio

Oficiais  de Justiça

ICarreiraCategoria

Módulo

Padrão
Tempo  máximo  a cotxtabilizar

(anos) Anos
i

Meses Dias

Secrefüio  do

I-ribi_uüal  Sriperior
J J I 6

Sccretário  de lustica ) I í 6

_Jidicial

I

Lscrív'io  de du'eitcí J Ü I 6

Escrívào-ad)i_into J J 1 0

E_:crivâía  auxfü:ir _') Ü l C»

I

ID0< seri-ico; í_ll)
i :Shni:'tfüo

Pfü»hcí-

Téci"+icí-í  de Bistic:í

pruücrp.íl
) l 6

Técmcíí  de lusüci

ad)uimt
_i J I 6

I-ócnicn  dc lusüc:t

:u_ixiliar
ú ) l (,

Nota:  Inspecíor:= do C'ons:lfüí do< ()ficiais  d: Justiça cííin  a escala de pl-Ol!I'eS<ãO düs Secretáncís  de
-Iríbun:íl  Supcrnir


