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 SINDICATO DOS ENFERMEIROS PORTUGUESES 

 

Decreto-Lei de Execução Orçamental/2017 

Dec. Lei n.º 25/2017 de 3 de Março Notas 
Artigo 31.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, 
alterado pelos Decretos -Leis n.os 90/98, de 14 de abril, 279/99, de 26 de julho, 234/2005, de 30 de dezembro, pelas Leis 
n.os 53 -D/2006, de 29 de dezembro, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 3 -B/2010, de 28 de abril, 55 -A/2010, de 31 de 
dezembro, e 64 -B/2011, de 30 de dezembro, pelos Decretos-Leis n.os 105/2013, de 30 de julho, e 161/2013, de 22 de 
novembro, e pela Lei n.º 30/2014, de 19 de maio, 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, alterada e 
republicada pela Lei n.º 83 -A/2013, de 30 de dezembro, 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; 
b) Por ocorrência das eventualidades previstas no artigo 13.º da Lei n.º 4/2009, de 29 de janeiro, alterada pela 
Lei n.º 10/2009, de 10 de março, 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. 

Artigo 34.º 
Pagamento de prestações, reposição e devolução de montantes indevidamente recebidos 

2 — Para efeitos do disposto no artigo 37.º do Decreto--Lei n.º 155/92, de 28 de julho, alterado pelos Decretos- 
-Leis n.os 275 -A/93, de 9 de agosto, e 113/95, de 25 de maio, pela Lei n.º 10 -B/96, de 23 de março, pelo Decreto –Lei n.º 
190/96, de 9 de outubro, pela Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de dezembro, pelo Decreto -Lei n.º 29 -A/2011, de 1 de março, 
pela Lei n.º 83 -C/2013, de 31 de dezembro, e pelo Decreto -Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro, o montante mínimo de 
reposição nos cofres do Estado a apurar em conta corrente e por acumulação para o ano de 2017 é de € 20 e de 

devolução por parte do Estado de € 10. 
 

 
Artigo 55.º 

Regime remuneratório específico de trabalho 
extraordinário ou suplementar no setor da saúde 

(página seguinte) 
A – Importa recordar 
A1 - A Proposta de Lei do Governo relativa ao 
OEstado para 2017, entregue na ARepública em 
15.Outubro.2016, já trazia esta proposta/formulação. 

 

Artigo 29º (Proposta de LOEstado) 

Aplicação de regimes laborais especiais na saúde 

5 - O disposto no artigo 73.º da Lei n.º 92-B/2014, de 31 de 

dezembro, mantido em vigor pelo n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 

7-A/2016, de 30 de março, e pela presente lei, não prejudica a 

definição de um regime específico do trabalho extraordinário ou 

suplementar prestados pelos profissionais de saúde necessário 

para assegurar o funcionamento dos serviços de urgência que 

constituem pontos da Rede de Urgência/Emergência, bem como 

das unidades de cuidados intensivos, nos termos que venham a 

ser definidos por decreto-lei. 

 

A2 - Decorrente da intervenção, também, do SEP, em 
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Artigo 36.º 
Pagamento de despesas decorrentes de acidentes de trabalho e de doenças profissionais 

Os n.os 2 e 3 do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, alterado pelas Leis n.os 59/2008, de 11 de 
setembro, 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 11/2014, de 6 de março, e 82 -B/2014, de 31 de dezembro, continuam 
suspensos, sendo repristinadas as normas que permitem à Secretaria -Geral do MF continuar a pagar directamente aos 
interessados as despesas decorrentes de acidentes de trabalho e de doenças profissionais. 

SUBSECÇÃO III 
Programa da Saúde 

Artigo 55.º 
Regime remuneratório específico de trabalho extraordinário ou suplementar no 

setor da saúde 
1 — Ao trabalho extraordinário prestado pelos profissionais de saúde em presença física para 
assegurar o funcionamento dos serviços de urgência externa que constituam pontos da Rede de 
Urgência/Emergência, bem como nas unidades de cuidados intensivos, é aplicável o disposto no 
artigo 73.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 159 -E/2015, de 30 de 
dezembro, e 7 -A/2016, de 30 de março, mantida em vigor pelo artigo 19.º da Lei do Orçamento do 
Estado, acrescido em 50 % da diferença apurada entre as percentagens previstas na tabela a que se 
refere o n.º 2 do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 62/79, de 30 de março, e as estabelecidas no 
mencionado artigo 73.º 
 
2 — O acréscimo dos restantes 50 % da diferença apurada entre as percentagens previstas na tabela 
a que se refere o n.º 2 do artigo 1.º do Decreto -Lei n.º 62/79, de 30 de março, e as estabelecidas no 
artigo 73.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 159 -E/2015, de 30 de 
dezembro, e 7 -A/2016, de 30 de março, aplicável ao segundo semestre de 2017, depende dos 
resultados de negociação com os sindicatos. 
 
3 — O somatório do número de horas extraordinárias e de prestação de serviços médicos contratadas 
pelos serviços definidos no n.º 1 não pode ser superior ao registado no trimestre homólogo, em cada 
um desses serviços, excepto em casos autorizados pelo membro do Governo responsável pela área 
da saúde e com conhecimento do membro do Governo responsável pela área das finanças. 
 
4 — A verificação do previsto no número anterior é realizada, trimestralmente, por uma comissão de 
acompanhamento nomeada pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 
saúde. 
 

reunião negocial com MSaúde e com Grupos 

Parlamentares, este artigo foi alterado na Lei do 

OEstado para 2017 publicada 
 

Artigo 19.º (Lei 42/2016 – LOEstado) 
Prorrogação de efeitos 

1 — Sem prejuízo da eliminação progressiva das restrições e da 
reposição das progressões na carreira a partir de 2018, durante 
o ano de 2017 são prorrogados os efeitos dos artigos 38.º a 42.º, 
44.º a 46.º e 73.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro. 
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1, podem ser definidos 
regimes específicos de trabalho extraordinário ou suplementar, 
nomeadamente no setor da saúde, nos termos que venham a 
ser definidos no decreto -lei de execução orçamental. 

 

A3 – Agora, no Dec. Lei de Execução Orçamental, o 
MSaúde volta à mesma formulação: 
 - O Trabalho Extraordinário/Suplementar 
 - Realizado pelos Profissionais de Saúde 
 - Nos Serviços de Urgência e UCIs 
 - Passa a ser pago: 
 ---- A partir de 1.Abril – a 75% 
 ---- A partir de 1.Julho – Depende das negociações 
com Sindicatos 
 
A4 – Assim: 
 - O Trabalho Extraordinário/Suplementar 
realizado pelos Profissionais de Saúde de todos os 
restantes Serviços continua a ser pago com o 
“corte” de 50%. 
 - As “Horas de Qualidade” continuam a ser pagas, 
em todos os Serviços, com o “corte” de 50%. 

 
INADMISSÍVEL e INTOLERÁVEL 

Inclusive, esta matéria deveria ter sido, 
previamente, negociada com Sindicatos 
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5 — As entidades a que se refere o n.º 1 são obrigadas a reportar informação mensal sobre o número 
de horas extraordinárias e de prestações de serviços médicos, e sobre a despesa que lhes está 
associada, para a DGO e para a ACSS, I. P. 
 
6 — Os atos praticados em violação da presente norma são nulos e a violação da mesma determina 
responsabilidade civil, financeira e disciplinar por parte dos gestores das entidades em apreço. 
 
7 — O regime remuneratório estabelecido no presente artigo produz efeitos a partir do mês seguinte 
ao da publicação do presente decreto -lei. 

Artigo 57.º 
Recrutamento excecional de enfermeiros 

1 — Em situações excecionais, devidamente fundamentadas, os membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças e da saúde podem autorizar a celebração de contratos de trabalho em 
funções públicas de enfermeiros por tempo indeterminado, fixando, caso a caso, o número máximo de 
trabalhadores a recrutar. 
 
2 — Para os efeitos previstos no número anterior, deverá ser desenvolvido um procedimento de 
seleção que não estando sujeito ao regime estabelecido na Portaria n.º 250/2014, de 28 de novembro, 
alterada pela Portaria n.º 323/2016, de 19 de dezembro, deve, ainda assim, ser precedido de um 
processo de seleção que obedeça aos seguintes princípios: 
a) Publicitação da oferta de trabalho; 
b) Garantia de igualdade de condições e oportunidades; 
c) Decisão de contratação fundamentada em critérios objetivos de seleção. 
 

Artigo 97.º 
Informação a prestar pelas instituições do Ministério da Saúde 

1 — As instituições do setor público administrativo e do setor empresarial do Estado, no âmbito do MS, enviam à ACSS, I. 
P., até ao dia 10 do mês seguinte ao qual a informação se reporta, os documentos de prestação de contas mensal, 
considerando -se o respetivo mês como encerrado para todos os efeitos. 
2 — A ACSS, I. P., no caso das entidades do setor empresarial do Estado, divulga, através de circular normativa, o 
conteúdo, o formato e a forma de registo da informação em suporte eletrónico dos documentos de prestação de contas. 
3 — A ACSS, I. P., remete à DGO a informação relativa à execução financeira do SNS na ótica das contas nacionais, até 
ao dia 15 do mês a que se refere o número anterior. 
4 — O incumprimento, total ou parcial, da obrigação de prestação de informação definida na circular normativa referida no 
n.º 2 implica a retenção de 25 % do valor mensal das transferências ou adiantamento ao contrato programa, no mês 
seguinte àquele em que deveria ter sido prestada a informação, a realizar: 
a) Pela ACSS, I. P., no caso das entidades do setor empresarial do Estado; 

 
 
 
 
 
 

Artigo 57.º 
Recrutamento excepcional de enfermeiros 

 
Por proposta do SEP, também, a Lei do OEstado 
integrou norma que determina um recrutamento 
excepcional de enfermeiros para as Instituições do 
Sector Público Administrativo (que NÃO têm gestão 
empresarial/EPEs): 
 

Artigo 36.º(Lei 42/2016 – LOEstado) 
Recrutamento excecional de enfermeiros 

Os serviços e estabelecimentos de saúde integrados no 

setor público administrativo podem, nos termos a 

definir no diploma de execução orçamental, proceder ao 

recrutamento de trabalhadores enfermeiros, mediante 

celebração de contratos de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado, correspondente ao número 

máximo de postos de trabalho que venha a ser 

estabelecido por despacho dos membros do Governos 

responsáveis pelas áreas das finanças e da saúde. 

 

Agora, o Dec Lei de Execução Orçamental define os 
termos do recrutamento: 
 - O processo de selecção não fica sujeito ao regime 
dos Concursos da Carreira de Enfermagem 
 

Sendo matéria de negociação colectiva com os 
Sindicatos, é INADMISSÍVEL que o MSaúde a 

tenha fixado sem qualquer negociação. 
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b) Pela DGO, para as instituições do setor público administrativo. 
5 — Os montantes a que se refere o número anterior são repostos no mês seguinte ao da prestação da informação cujo 
incumprimento determinou a retenção, salvo em situações de incumprimento reiterado, caso em que apenas são repostos 
90 % dos montantes retidos. 

CAPÍTULO IX 
Disposições específicas em matéria de gestão de pessoal 

Artigo 119.º 
Vínculos de emprego público a termo resolutivo 

1 — Durante o ano de 2017, os membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 
Administração Pública podem 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 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 que já se encontre 
colocado, à data da entrada em vigor do presente decreto -lei, em situação de requalificação ou 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, alterada pela Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro; 
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 directa 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 — No final de cada trimestre, os serviços e organismos prestam informação detalhada acerca da evolução do 
cumprimento do consagrado no n.º 1, nos termos a definir por despacho dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública. 
 
4 — 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 
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comunicá -las aos membros do Governo a que se refere o n.º 1. 
 
5 — As renovações efetuadas em violação do disposto no presente artigo são nulas e fazem incorrer os seus 
autores em responsabilidade civil, financeira e disciplinar. 
 
6 — 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. 
 
7 — 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. 
 
8 — O disposto no presente artigo não se aplica aos: 
a) Militares das Forças Armadas em regimes de voluntariado e de contrato, cujo regime contratual consta de 
legislação especial, sendo a fixação dos quantitativos máximos de efetivos que aos mesmos respeita efetuada 
através de norma específica; 
b) Formandos da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), cujos regimes 
jurídicos estatutários de formação impliquem o recurso a algumas das modalidades de vinculação em causa; 
c) Adjuntos de conservador dos registos e notariado que se encontrem numa das referidas modalidades de 
vinculação, na sequência de procedimento de ingresso previsto em diploma próprio. 
 
9 — Relativamente ao pessoal docente 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, os membros do Governo responsáveis 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. 
 
10 — O disposto no presente artigo não é aplicável ao subsetor local. 

Artigo 120.º 
Controlo de recrutamento de trabalhadores 

1 — Durante o ano de 2017, desde que verificadas situações excecionais, devidamente fundamentadas, os 
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública podem 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: 
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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; 
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, alterada pela Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro; 
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 efectivos nos últimos três anos e o impacto orçamental da despesa com o recrutamento que se pretende 
efetuar. 
 
4 — Quando tenha decorrido o prazo de seis meses, 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 aos 
membros do Governo a que se refere a mesma disposição legal para prosseguir com o recrutamento. 
 
5 — Até à sua efetiva integração e ingresso na carreira de conservadores dos Registos e do Notariado, os 
atuais adjuntos de conservadores têm preferência sobre os demais trabalhadores nos concursos que venham a 
ser abertos durante o ano de 2017 para a 3.ª classe de ingresso na carreira de conservador, no âmbito do 
processo de recrutamento já autorizado nos termos do artigo 90.º do Decreto -Lei n.º 18/2016, de 13 de abril. 
6 — 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 dos membros do Governo responsáveis 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. 
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7 — No âmbito dos projetos de cooperação em que atua como entidade promotora e ou executante, o Camões, 
I. P., pode proceder à abertura de procedimentos concursais com vista à constituição de vínculos de emprego 
público, a termo resolutivo, destinados a candidatos que não possuam um vínculo de emprego público por 
tempo indeterminado previamente constituído, sem dependência de parecer dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública, desde que sejam necessários para a 
execução dos projetos e no âmbito dos respectivos prazos de vigência, e desde que se encontrem verificados 
os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 1. 
 
8 — As contratações e as nomeações de trabalhadores efetuadas na sequência de procedimentos concursais 
realizados em violação do disposto no presente artigo são nulas, sendo aplicável, com as necessárias 
adaptações, o disposto no n.º 19 do artigo 38.º da Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de dezembro, alterada pelas Leis 
n.os 159 -E/2015, de 30 de dezembro, e 7 -A/2016, de 30 de março, aplicável no ano de 2017, por força do 
disposto no n.º 1 do artigo 19.º da Lei do Orçamento do Estado. 
 
9 — 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. 
10 — O disposto no presente artigo não é aplicável ao subsetor local. 
 

Artigo 121.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, alterada pelas Leis 
n.os 82 -B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20 de junho, e Lei do Orçamento do 
Estado, 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 artigo 241.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pelas Leis n.os 82 -B/2014, de 31 de dezembro, 
84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20 de junho, e Lei do Orçamento do Estado. 
2 — A celebração do acordo a que se refere o número anterior depende de parecer prévio favorável dos 
membros do Governo responsáveis 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, alterada pelas Leis n.os 82 -
B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20 de junho, e Lei do Orçamento do Estado. 
4 — O disposto no presente artigo tem caráter excepcional e prevalece sobre todas as disposições legais, 
gerais ou especiais, contrárias. 
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Artigo 123.º 
Contratação de trabalhadores por pessoas coletivas de direito público e empresas do setor público 

empresarial 
1 — Os membros do Governo responsáveis pelo setor de atividade podem autorizar o recrutamento de 
trabalhadores, por pessoas coletivas de direito público e empresas do setor empresarial do Estado, 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, com fundamento na existência de relevante interesse 
público no recrutamento, ponderada a carência dos recursos humanos e a evolução global dos mesmos, e 
desde que se verifiquem cumulativamente os seguintes requisitos: 
a) Seja imprescindível o recrutamento, tendo em vista assegurar o cumprimento das obrigações de prestação 
de serviço público legalmente estabelecidas; 
b) Seja impossível satisfazer as necessidades de pessoal por recurso a pessoal que já se encontre colocado, à 
data da entrada em vigor do presente decreto -lei, em situação de requalificação ou ao abrigo de outros 
instrumentos de mobilidade; 
c) Seja demonstrado que os encargos com os recrutamentos em causa estão incluídos nos orçamentos 
aprovados das entidades a que respeitam; 
d) Cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação previstos na Lei n.º 57/2011, de 28 de 
novembro, alterada pela Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de dezembro. 
 
2 — Para efeitos da emissão da autorização prevista no número anterior, as empresas do setor empresarial do 
Estado enviam aos membros do Governo responsáveis pelo setor de atividade os elementos comprovativos da 
verificação dos requisitos ali previstos, os quais, no prazo de 10 dias após a referida autorização, são 
submetidos pelas empresas no Sistema de Recolha de Informação Económica e Financeira ou, quando não 
disponham de acesso a este sistema, enviados à DGTF, em formato eletrónico. 
 
3 — O disposto nos números anteriores aplica -se ao setor empresarial local, com as devidas adaptações, nos 
termos do disposto na Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, alterada pelas Leis n.os 53/2014, de 25 de agosto, 
69/2015, de 16 de julho, 7 -A/2016, de 30 de março, e Lei do Orçamento do Estado. 
 
4 — Para efeitos do disposto no artigo 43.º da Lei do Orçamento do Estado, os recrutamentos dos quais resulte 
o aumento do número de trabalhadores, face a 31 de dezembro de 2016, carecem de autorização prévia do 
membro do Governo responsável pela área das finanças, após despacho favorável do membro do Governo 
responsável pelo setor de atividade. 
 
5 — Sempre que do aumento do número de trabalhadores resultar o aumento de gastos com pessoal, o pedido 
a que se refere o número anterior deve ser acompanhado do pedido de dispensa do cumprimento da alínea a) 
do n.º 4 do artigo 124.º 
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6 — São nulas as contratações de trabalhadores efectuadas em violação do disposto nos números anteriores. 
 
7 — O disposto no presente artigo prevalece sobre todas as disposições legais, gerais ou especiais, contrárias. 
 
8 — Sem prejuízo do disposto no n.º 3, o disposto no presente artigo não se aplica às demais entidades 
referidas no artigo 2.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, alterada pelas Leis n.os 82 -D/2014, de 31 de 
dezembro, 69/2015, de 16 de julho, 132/2015, de 4 de setembro, 7 -A/2016, de 30 de março, e Lei do 
Orçamento do Estado. 
 
9 — O disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 4 não se aplica ao recrutamento de trabalhadores para 
constituição de vínculos de emprego com duração até seis meses, incluindo renovações, ao abrigo da Lei n.º 
4/2008, de 7 de fevereiro, alterada e republicada pela Lei n.º 28/2011, de 16 de junho, sendo a autorização da 
competência do respectivo órgão de direção ou administração após verificação dos demais requisitos ali 
previstos. 
 

Artigo 124.º 
Gastos operacionais das empresas públicas 

1 — Para efeitos do disposto no artigo 44.º da Lei do Orçamento do Estado, as empresas públicas devem 
prosseguir uma política de otimização da estrutura de gastos operacionais que promova o equilíbrio 
operacional, mediante a redução do peso dos gastos operacionais, corrigidos dos encargos decorrentes da 
reposição salarial e das indemnizações por rescisão, no volume de negócios face a 31 de dezembro de 2016, 
sem prejuízo do disposto nos n.os 2 e 8. 
 
2 — Nos casos em que o volume de negócios não se revele adequado para aferir o nível de atividade da 
empresa, ou que os gastos operacionais sejam afetados por despesas ocasionais, de elevado montante, 
imprescindíveis à actividade da empresa, os membros do Governo responsáveis pela área das finanças e pelo 
respetivo setor de actividade podem dispensar o cumprimento do disposto no número anterior, devendo 
estabelecer outro indicador para medir a otimização da estrutura de gastos operacionais, o qual deve ser 
mantido, pelo menos, durante três exercícios consecutivos. 
3 — As empresas públicas que tenham registado em 2016 resultados antes de juros, impostos, depreciação e 
amortização (EBITDA) negativos ou nulos devem ainda garantir o aumento do seu EBITDA, face a 31 de 
Dezembro de 2016. 
 
4 — Para efeitos do disposto nos números anteriores devem também ser iguais ou inferiores aos registados em 
31 de dezembro de 2016: 
a) Os gastos com pessoal, corrigidos dos encargos decorrentes da reposição salarial, das indemnizações por 
rescisão e dos efeitos decorrentes da aplicação do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei do Orçamento do 
Estado; 
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b) O conjunto dos gastos com comunicações, deslocações, ajudas de custo e alojamento, bem como os 
associados à frota automóvel. 
 
5 — O cumprimento do disposto nas alíneas a) e ou b) do número anterior pode ser excecionado pelo membro 
do Governo responsável pela área das finanças, após despacho favorável do membro do Governo responsável 
pelo setor de atividade, nos casos de empresas públicas: 
a) Que se encontrem em processo de restruturação, fusão ou cisão, sem prejuízo do disposto no número 
seguinte; 
b) Que se encontrem numa fase de aumento de actividade ou de internacionalização, desde que o aumento 
dos gastos se encontre incluído no orçamento aprovado da entidade; 
c) Com EBITDA positivo em 31 de dezembro de 2016, desde que o volume de negócios tenha aumentado em 
31 de dezembro de 2016, face a 31 de dezembro de 2015, e que se preveja o aumento do volume de negócios 
em 2017, face a 31 de dezembro de 2016. 
 
6 — Nas empresas públicas que se encontrem em processo de restruturação, fusão ou cisão, o cumprimento 
do disposto na alínea a) do n.º 4 apenas pode ser dispensado desde que, em razão desse processo, resulte um 
aumento do número de trabalhadores relativamente ao conjunto das empresas envolvidas. 
 
7 — Considerando as especificidades da sua missão, a aplicação do disposto nos n.os 1 e 4 às entidades 
públicas empresariais integradas no SNS é adaptada nos termos a definir pela ACSS, I. P. 
 
8 — As empresas públicas que tenham por objeto a prestação de serviço público de transporte coletivo de 
passageiros podem adicionalmente aumentar os respectivos gastos operacionais até dois pontos percentuais 
acima do crescimento do volume de negócios, por despacho do membro do Governo responsável pelo 
respetivo setor de atividade, em situações devidamente fundamentadas, desde que o volume de negócios 
tenha aumentado em 31 de Dezembro de 2016, face a 31 de dezembro de 2015, se preveja o aumento do 
volume de negócios em 2017, face a 31 de dezembro de 2016 e se enquadre no orçamento disponível. 
9 — O membro do Governo responsável pelo respectivo setor de atividade pode, ao abrigo do disposto no n.º 2 
do artigo 44.º da Lei do Orçamento do Estado, autorizar a empresa Metropolitano de Lisboa, E. P. E., a 
integrar, sem perda de remuneração, na categoria de maquinista, trabalhadores da mesma empresa com 
diferente categoria, até ao limite de 30, em situações devidamente justificadas e indispensáveis para assegurar 
a regular e eficiente prestação do serviço público. 
10 — Os relatórios de execução orçamental, incluindo os emitidos pelo órgão de fiscalização, devem incluir a 
análise da evolução dos gastos com pessoal e dos gastos operacionais face ao respetivo orçamento aprovado 
e ao disposto na Lei do Orçamento do Estado e no presente decreto -lei. 

 

Lisboa, 4 de Março de 2017 – Departamento de Coordenação 


