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Despacho n.º 3 / 2023  

 

Despesas com pessoal para 2023 

 

Nos termos previstos no artigo 31º, nº 1 e nº 2 da LTFP (Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, 

aprovada pela Lei nº 35/2014 de 20/06), o orçamento dos órgãos ou serviços deve prever os encargos 

relativos aos trabalhadores nomeadamente, encargos com remunerações, relativos aos postos de trabalho 

previstos no mapa de pessoal e para os quais se preveja recrutamento, com alterações do posicionamento 

remuneratório e relativos a prémios de desempenho. 

Compete ao Dirigente máximo, no prazo de 15 dias após o início da execução do Orçamento, decidir sobre o 

montante máximo de cada um dos tipos de encargos, devendo discriminar as verbas que lhes estão afetas. 

O artigo 158º da LTFP prevê que o dirigente máximo do serviço estabeleça o limite para as verbas destinadas 

a suportar os encargos decorrentes de alterações do posicionamento remuneratório por opção gestionária, 

bem como o universo das carreiras e categorias onde as alterações podem ter lugar. 

De acordo com o estipulado no nº 4 do artigo 158º da LTFP, as alterações podem não ter lugar em todas as 

carreiras, ou em todas as categorias de uma mesma carreira ou ainda relativamente a todos os trabalhadores 

integrados em determinada carreira ou titulares de determinada categoria.  

Como tal, definiu-se como universo de aplicação de opção gestionária (nº 1 e 2 do artigo 156º e nº 1 e nº 2 do 

artigo 157º, ambos da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014 de 20/06), 

com desagregação pelas seguintes carreiras: 

- Os trabalhadores, integrados na carreira e categoria de Técnico Superior, que reúnam os critérios 

definidos por Lei para alteração do posicionamento remuneratório; 

- Os trabalhadores, integrados na carreira e categoria de Assistente Técnico, que reúnam os critérios 

definidos por Lei para alteração do posicionamento remuneratório. 

Apurados os trabalhadores que preencham os requisitos enunciados no nº 2 do artigo 156º da referida Lei, 

serão os mesmos ordenados por ordem decrescente da última classificação quantitativa obtida através do 

Sistema de Avaliação de Desempenho. 

Em situação de empate, face à referida ordenação, serão adotados os critérios de desempate a seguir 

mencionados, por ordem de prioridade: 
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➢ Última Avaliação expressa até às milésimas; 

➢ Antiguidade na carreira/categoria; 

➢ Antiguidade na Administração pública. 

Pelo exposto, determino, no uso das competências legais que a Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, me 

confere, conjugado com o disposto nos números 1, 2 e 3 do artigo 31º da LTFP, que os montantes máximos a 

suportar, em 2023, sejam: 

I - Encargos relativos a remunerações: A dotação global com encargos relativos a remunerações de 

acordo com o Mapa de Pessoal aprovado para o ano 2023 é de 598.599,00€.  

II - Encargos relativos aos postos de trabalho previstos no Mapa de Pessoal aprovado e para os quais 

se preveja recrutamento:  

A dotação prevista com encargos relativos a postos de trabalho previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal 

para o ano 2023, é a seguinte: 

- Postos de trabalho por tempo indeterminado - 0,00€. 

- Postos de trabalho por tempo determinado – 25.387,30€. 

III - Encargos com alteração de posicionamento remuneratório:  

- Opção Gestionária ……………………… 7.124,00€. 

IV - Encargos relativos a Prémios de Desempenho:  

- Não foi prevista dotação orçamental com a atribuição de prémios de desempenho. 

 

Grândola, 13/01/2023, 

O Presidente do Conselho Intermunicipal 
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