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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 56                   Proc. 7.1.19                  Data 2009/02/25 
 
 
Assunto: Artigo 19.º, n.º 3, alínea g) da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro  

   
 
O Presidente da Câmara Municipal…, solicita a esta Direcção Regional a emissão de parecer 

sobre o alcance interpretativo da alínea g) do n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
Janeiro, que regulamenta a tramitação do procedimento concursal nos termos do n.º 2 do artigo 54.º 
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro (LVCR), em virtude de ter a pretensão de proceder à 
abertura de procedimento concursal para recrutamento de três técnicos superiores em regime de 
contrato de trabalho por tempo indeterminado.  

 
Antes de nos pronunciarmos sobre a questão posta à consideração desta Direcção Regional, 

importa informar que caso não existam candidatos em reserva que correspondam às características 
do posto de trabalho em causa, o dirigente máximo do serviço consulta, sempre, previamente, a 
entidade centralizada para a constituição de reservas de recrutamento (ECCRC) no sentido de 
confirmar a existência ou não de candidatos, em reserva, que permita satisfazer as características 

 x
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dos postos de trabalho a ocupar, tal como definidas no mapa de pessoal. Existindo candidatos em 
reserva procede-se nos termos do art.º 47.º da Portaria n.º 83-A/2009, ou seja, procede-se à 
finalização do procedimento no órgão ou serviço através de entrevista profissional de selecção (Cfr. 
n.os 1 e 2 do art.º 4.º e art.º 47.º da Portaria referida). 

Ao invés, a inexistência de candidatos em reserva permite ao dirigente máximo do órgão ou 
serviço a publicitação de procedimento concursal comum (Cfr. n.º 3 do art.º 4.º da Portaria n.º 83-
A/2009).   

O art.º 6 da LVCR estabelece os procedimentos legais que os órgãos ou serviços dispõem 
para gerir os seus recursos humanos em função dos respectivos mapas de pessoal, pois face a estes 
é que se verifica a existência de trabalhadores em funções em número suficiente, insuficiente ou 
excessivo. 

 
 
Posto isto, e face à questão colocada cumpre informar quanto segue: 
  
1.º - Sendo insuficiente o número de trabalhadores em funções o órgão ou serviço pode 

promover o recrutamento dos necessários à ocupação dos postos de trabalho e execução das 
actividades em causa, com recurso à constituição de relações jurídicas de emprego público por 
tempo indeterminado (regra) por nomeação ou contrato de entre trabalhadores com relação jurídica 
de emprego público previamente estabelecida, ou por tempo determinado ou determinável nas 
mesmas modalidades, recurso excepcional apenas permitido quando tais actividades sejam de 
natureza temporária (Cfr. n.os 2, 3, 4 e 5 do art.º 6.º da LVCR), precedido de consulta à ECCRC, nos 
termos supra referenciados. 

 
2.º - Porém, sendo inexequível a ocupação de todos ou de alguns postos de trabalho nos 

termos supra descritos, prevê o n.º 6 do art.º 6.º da LVCR que o órgão ou serviço, precedendo 
parecer favorável dos membros do Governo responsáveis pelas finanças e pela Administração 
Pública, pode proceder ao recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
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por tempo determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente 
estabelecida. 

Com efeito, se o órgão ou serviço decidir-se por proceder ao recrutamento de trabalhadores 
nesta modalidade, aquando da publicitação do procedimento concursal, deverá indicar na respectiva 
publicação integral a identificação do parecer favorável supra referido, em conformidade com o 
estabelecido na alínea g) do n.º 3 do art.º 19.º da Portaria n.º 83-A/2009. Esta exigência legal 
somente faz sentido verificando-se o recrutamento plasmado no n.º 6 do artigo 6.º da LVCR. 

          
Considerando o exposto somos de parecer que somente quando a entidade consulente tenha 

de recorrer ao recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 
determinado ou determinável ou sem relação de emprego público previamente estabelecida, 
recrutamento previsto no n.º 6 do art.º 6.º da LVCR, terá de fundamentar de facto e de direito as 
razões desse procedimento concursal, indicando na respectiva publicitação a identificação do parecer 
a que alude o n.º 6 do art.º 6.º da Lei n.º 12-A/2008, nos termos da alínea g) do n.º 3 do art.º 19.º da 
Portaria n.º 83-A/2009. 

 
Aqui chegados, importa concluir: 
  
1 - O recrutamento com recurso à constituição de relações jurídicas de emprego público por 

tempo indeterminado, nas modalidades de nomeação ou de contrato, inicia-se sempre de entre 
trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado previamente 
estabelecida, procedimento que não se encontra sujeito ao parecer favorável prévio previsto nos n.o 6 
do art.º 6.º da LVCR e alínea g) do n.º 3 do art.º 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/01;   

 
2 - O recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público por tempo 

determinado ou determinável ou sem relação jurídica de emprego público previamente estabelecida, 
é precedido do parecer referido no ponto anterior, cujo sentido e respectiva data são expressamente 
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mencionados na publicitação do procedimento de recrutamento em causa, nos termos dos n.os 6 e 7 
do já referido art.º 6.º conjugado com a alínea g) do n.º 3 do art.º 19.º da Portaria n.º 83-A/2009.  

            
É tudo quanto nos oferece informar. 
 
À consideração superior. 


