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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:                Proc.:           Data: 17/06/2021 

 

Assunto: Dúvidas suscitadas pelo … acerca da acumulação de pontos por SIADAP. 

 

O … , através de email enviado, vem expor a esta Direção Regional vários casos de acumulação 

de pontos por trabalhadores, pelo que, face ao disposto no n.º 6 do art. 18.º da Lei n.º 114/2017, de 

29 de dezembro, e do art.º 50.º do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro, 

importa informar o seguinte, respondendo em particular a todas as situações trazidas a parecer: 

 

  X  

mailto:drapma@madeira.gov.pt
http://www.madeira.gov.pt/drapma
file://///GRM-VM/DRAPL$/PastasComuns/intranet/new_intranet/oficios/modelo_circular.dot
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Funcionário A: Em dezembro de 2017 tinha acumulado 18 pontos. Tem direito a 1 alteração do 

posicionamento a 01/01/2018, remanescendo 8 pontos. Com a avaliação do biénio 2017/2018 adquire 

4 pontos, adquire o direito a mais uma alteração do posicionamento (8+4=12), mas os pontos em 

excesso (2), já não serão contabilizados para futuras alterações, ficando com zero pontos. 

Resposta: Concordamos, já que a última alteração do posicionamento remuneratório ocorreu em 

2019, não havendo, nesse ano, norma que permita relevar os dois pontos remanescentes para futura 

alteração. 

 

Funcionário B: Em dezembro de 2017 tinha acumulado 10 pontos. Tem direito a 1 alteração do 

posicionamento a 01/01/2018, passando a contabilizar novos pontos com a avaliação do biénio 

2017/2018 sem possibilidade de no futuro acumular pontos em excesso. 

Resposta: Com a alteração do posicionamento remuneratório efetuada em 2018, o trabalhador 

esgotou os 10 pontos que detinha, pelo que inicia nova contagem de pontos, para efeitos de futura 

alteração, tal como dispõe o n.º 7 do art.º 156.º da LTFP, não havendo, por conseguinte, no caso em 

apreço e no momento atual qualquer cenário de acumulação de pontos. No entanto, a possibilidade 

de relevar os pontos sobrantes futuramente dependerá, como sabemos, da existência de norma que 

tal preveja, à semelhança do citado art.º 50.º do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2020/M. Assim, 

tal hipótese não deve ser excluída ab initio, tudo dependendo da existência de norma similar à do art.º 

50.º em futuros Orçamentos da RAM ou da consagração desse princípio , de forma definitiva e 

permanente, no diploma que regula o SIADAP-RAM. 

 

Funcionário C: Em dezembro de 2017 tinha acumulado 8 pontos. Com a avaliação do biénio 2017/2018 

adquire 4 pontos, adquire o direito a uma alteração do posicionamento (8+4=12), mas os pontos em 

excesso (2), já não serão contabilizados para futuras alterações, ficando com zero pontos. 

Resposta: Concordamos, já que, tal como acima referimos relativamente ao 1.º caso apresentado, 

tendo a alteração do posicionamento remuneratório sido efetuada no ano de 2019, inexiste norma 

que permita “guardar” os dois pontos remanescentes. 

 

Funcionário D: Em dezembro de 2017 tinha acumulado 6 pontos. Com a avaliação do biénio 2017/2018 

adquire 2 pontos. Com a avaliação de 2019/2020 adquire mais 2 pontos, e tem direito a uma alteração 
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do posicionamento a 01/01/2021. Passa a contabilizar novos pontos com a avaliação do biénio 

2021/2022 sem possibilidade de no futuro acumular pontos em excesso. 

Resposta: Neste caso, à semelhança do 2.º, para cuja resposta remetemos, com a alteração do 

posicionamento remuneratório efetuada em 2021, o trabalhador esgotou os 10 pontos que detinha, 

pelo que inicia nova contagem de pontos, para efeitos de futura alteração, tal como dispõe o n.º 7 do 

art.º 156.º da LTFP. No entanto, frisamos que a possibilidade de relevação (futura) dos pontos que 

remanesçam depende da existência de preceito legal que o permita, quando tal possibilidade se 

colocar de forma concreta. 

 

Funcionário F: Em dezembro de 2017 tinha acumulado 6 pontos. Com a avaliação do biénio 2017/2018 

adquire 2 pontos. Com a avaliação de 2019/2020 adquire mais 4 pontos, e tem direito a uma alteração 

do posicionamento a 01/01/2021 (6+2+4=12), e os pontos em excesso (2) serão contabilizados numa 

futura alteração. 

Resposta: Sim, face ao disposto no art.º 50.º do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2020/M. 

 

À consideração superior. 
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