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Parecer:      Despacho: 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 

FAQ’s ? Anotação de diploma? Publicação na Web? Elaboração de Circular? 

 

Informação n.º: INF/390/2019/119   Proc.: /2019  Data: 29/03/2019 

 

 

Assunto: Relevância do tempo de serviço prestado em regime de substituição 

  

Através da .., vem o Departamento de …, questionar esta Direção Regional acerca da 

data relevante para efeitos de início de contagem de pontos para alteração do 

posicionamento remuneratório, por aplicação do art. 18.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de 

dezembro, relativamente a um trabalhador integrado na então designada carreira de 

assistente administrativo que, em 2003, foi nomeado em regime de substituição na categoria 

de chefe de secção, ao abrigo do art. 23.º do ora revogado Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de 

dezembro, tendo tal situação se mantido, atendendo que se encontrava pendente um 

concurso para o preenchimento do referido posto de trabalho, na sequência do qual foi 
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nomeado, sem interrupção de funções, na categoria de chefe de secção, em 2014, pelo que 

cumpre referir o seguinte: 

 

Para análise da matéria em causa, importa chamar à colação o que dispôs o n.º 3 do 

art. 23.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de dezembro, na redação introduzida pelo Decreto-

Lei n.º 102/96, de 31 de julho, o disposto no n.º 2 do art. 93.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

fevereiro, conjugado com o n.º 7 do art.º 156.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

(LTFP),1 o qual determina que a alteração obrigatória de posicionamento remuneratório 

ocorre quando o trabalhador contabilize 10 pontos nas avaliações do desempenho 

respeitantes às funções desempenhadas durante o posicionamento remuneratório em 

que se encontra, sendo esse posicionamento de considerar, no caso concreto, de 

acordo com todo o período decorrido, sem interrupções no cargo de chefia em que o 

trabalhador veio a ser provido, com os respetivos pontos respeitantes às avaliações do 

desempenho entretanto obtidas na descrita situação profissional e remuneratória. 

No caso sub judice, aquando da nomeação na categoria de chefe de secção, em 2003, 

o trabalhador passou a ser remunerado tendo por referência a escala remuneratória daquela 

categoria, facto que originou um acréscimo remuneratório, sendo que, de acordo com 

informações da consulente, desde essa data, o mesmo não teve qualquer alteração do 

posicionamento remuneratório na categoria de origem. 

Ora, face à previsão dos normativos supra expostos, com destaque para o n.º 2 

do art. 93.º da Lei n.º 12-A/2008 e do n.º 7 do art. 156.º da LTFP, afigura-se-nos que, no 

caso concreto, deverá atender-se à data da designação em regime de substituição, ano 

de 2003, já que o citado quadro normativo aplicável se reporta expressamente às 

funções exercidas durante o respetivo posicionamento remuneratório, permitindo, 

ainda, abarcar todo o período exercido em regime de substituição e sem interrupções, 

até à nomeação na respetiva categoria.    

 

À consideração superior. 

 

                                                           
1 Aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, cuja última alteração foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/2009, 
de 14 de janeiro, adaptada à administração regional autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional n.º 
11/2018/M, de 3 de agosto. 
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