
 

 

 

 

 

 

1 
Edifício do Governo Regional 
Av. Zarco, 3º. Andar – 9004-527 Funchal – Telef. 291 212 001 – Fax. 291 223 858 
E-mail: drapma@gov-madeira.pt - http://drapl.gov-madeira.pt  

 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
Governo Regional 

Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública 
DRAPMA - Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa 
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Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 

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

 

 

Informação n.º 149    Proc. 7.1.17    Data 13/03/2017 

 

Assunto: Constituição de mobilidade intercategorias de assistente operacional para encarregado 

geral operacional, eventual consolidação – Câmara Municipal 

 

 Através do ofício n.º …/2017, de …/2017, a Câmara Municipal de … questiona, na sequência de 

solicitação de um seu trabalhador, sobre a possibilidade do mesmo, integrado na categoria de Assistente 

Operacional, desde 2001, passar, através de mobilidade intercategorias1, para a categoria de 

Encarregado Geral Operacional, a qual se refere vir a ser exercida desde 2013, até à presente data. 

 Sobre o assunto cumpre-nos informar o seguinte: 

 A mobilidade tem, em regra, como limite de duração, 18 meses (cfr. n.º 1 do art. 97.º do anexo 

da Lei n.º 35/2017, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), cuja última 

                                                           
1 Explicita-se que a mobilidade intercarreiras não abrange a situação questionada, uma vez que esta se refere à mobilidade 

entre carreiras distintas, sendo a presente questão relativa a categorias diferenciadas mas inseridas na mesma carreira, à qual 

corresponde, assim, a mobilidade intercategorias, sendo esta a expressão que utilizaremos no parecer. 
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alteração foi introduzida pela Lei n.º 42/2016, de 28/12), salvo a sua eventual prorrogação excecional a 

qual, legalmente, tem vindo a ser possibilitada através de sucessivos normativos constantes dos 

diplomas que aprovam, em cada ano, o Orçamento do Estado. No caso, fica-nos a dúvida sobre se o 

exercício de funções na categoria superior de Encarregado Geral Operacional corresponde a uma 

situação informal, ou se, pelo contrário, a dita mobilidade já se operara estando, agora, em causa, a 

possibilidade da sua consolidação. 

 Sem prejuízo do referido, somos de referir que a mobilidade intercategorias obedece ao disposto 

no art. 93.º e seguintes, da LTFP, estando a parte remuneratória da matéria, regulada nos n.ºs 2 a 4 do 

art. 153.º da mesma LTFP. A dita mobilidade, no caso, seria determinada por decisão do órgão ou 

serviço, ou seja, do Presidente da Câmara, atenta a sua competência prevista na al. a) do n.º 2 do art. 

35.º da Lei n.º 75/2013, de 12/09, com a última alteração introduzida pela Lei n.º 42/2016, de 28/12, 

conjugado com a al. d) do n.º 1 do art. 94.º da LTFP. A tomada de tal decisão depende de que, para além 

da necessidade e conveniência de serviço, exista a necessidade de coordenar, pelo menos, três 

encarregados operacionais do respetivo setor de atividade, como exige o n.º 4 do art. 88.º da LTFP, 

condição de cuja verificação depende a possibilidade de realizar quer a mobilidade intercategorias da 

categoria de Assistente Operacional para a categoria de Encarregado Geral Operacional como, também, 

a criação do próprio posto de trabalho nesta categoria, elemento essencial a uma eventual consolidação 

da situação de mobilidade, a que se refere o art. 99.º-A, da LTFP, aditado pela Lei n.º 42/2016, de 

28/12. 

 Em conclusão: 

1. A mobilidade intercategorias obedece ao disposto no art. 93.º e seguintes, da LTFP, estando 

a parte remuneratória desta matéria, regulada nos n.ºs 2 a 4 do art. 153.º da mesma LTFP; 

2. A mobilidade (no caso, intercategorias), para além da conveniência de serviço e do 

cabimento financeiro da despesa, depende da existência da necessidade de coordenar, pelo 

menos, três encarregados operacionais do respetivo setor de atividade, como exige o n.º 4 do 

art. 88.º da LTFP, condição da qual depende, ainda, a possibilidade de criação do próprio 

posto de trabalho nesta categoria, elemento este, essencial a uma futura consolidação da 

mobilidade que, porventura, se constituísse e à qual se refere o art. 99.º-A, da LTFP, aditado 

pela Lei n.º 42/2016, de 28/12; 

3. Caso se verifique, designadamente, o pressuposto exigido pelo n.º 4 do art. 88.º da LTFP, a 

mobilidade intercategorias, no caso, seria determinada por decisão do órgão ou serviço, ou 

seja, do Presidente da Câmara, atenta a sua competência prevista na al. a) do n.º 2 do art. 35.º 
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da Lei n.º 75/2013, de 12/09, com a última alteração introduzida pela Lei n.º 42/2016, de 

28/12, conjugada com o n.º 1 da al. d) do art. 94.º da LTFP. 

4. A eventual consolidação da presente mobilidade intercategorias que esteja ou venha a estar 

constituída postula, necessariamente, que tenha decorrido, em mobilidade, o período 

experimental aplicável (90 dias, por força da al. a) do n.º 1 do art. 49.º, da LTFP, conjugado 

com o respetivo anexo, onde se determina o grau de complexidade funcional da categoria em 

causa) e se verifique a necessidade de coordenar, pelo menos, três encarregados operacionais 

do respetivo setor de atividade, como exige o n.º 4 do art. 88.º da LTFP, condição da qual 

depende, a criação do próprio posto de trabalho na categoria de Encarregado Geral 

Operacional. Se assim se verificar, aquela consolidação opera-se por proposta do dirigente 

máximo do serviço e decisão do Presidente do órgão executivo (no caso, Presidente da 

Câmara), uma vez reunidos os demais requisitos aplicáveis, exigidos pelo art. 99.º-A, da 

LTFP, na redação introduzida pela Lei n.º 42/2016. De realçar que no caso das autarquias, 

devido à autonomia do poder local, não há lugar ao parecer governamental a que se refere o 

n.º 4 do citado art. 99.º-A. 

 

         À consideração superior. 
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