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N. 12/2019/ACSS
DATA: 2019-07-05

CIRCULAR INFORMATIVA

PARA: Presidentes dos Conselhos Diretivos e dos Conselhos de Administração e Vogais responsáveis pelos 
recursos humanos

 

ASSUNTO:Exercício de funções por trabalhadores aposentados após os 70 anos

Como decorre do preâmbulo do Decreto-Lei n.º 6/2019, de 14 de janeiro, “A necessidade de transmissão de 

conhecimentos por parte de trabalhadores com a referida idade [70 anos], caso seja sua opção manter-se na vida 

profissional ativa, poderá traduzir-se num valor acrescentado ao regular funcionamento dos serviços, fomentando 

igualmente um ambiente profissional de qualidade e harmonioso, promovendo a transferência da experiência 

profissional e conhecimento entre trabalhadores de diferentes gerações, com o objetivo de fomentar a partilha de 

boas práticas e de saber-fazer.”, razão pela qual, e dando cumprimento ao artigo 328.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro, o Decreto-Lei n.º 6/2019, de 14 de janeiro veio introduzir alterações, nomeadamente, à Lei do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), designamente quanto às condições de exercício de funções públicas por aposentados ou 
reformados para além dos 70 anos, em casos excecionais e quando esteja em causa um interesse público excecional.

Na sequência das dúvidas que foram sendo reportadas a esta Administração Central do Sistema de Saúde, IP e em 
ordem, quer à clareza do regime, quer à uniformização de procedimentos, foi solicitada a pronúncia da Direção-Geral 
da Administração e Emprego Público, mormente quanto à compatibilização do regime consagrado com o regime 
especial da carreira especial médica, previsto no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de junho na sua redação atual.

No esclarecimento prestado, veio aquela Direção-Geral, em suma, dizer o seguinte:
i. Os regimes previstos no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de junho e no artigo 294.º-A da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LTFP) têm âmbitos de aplicação diferentes;
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ii. Os dois regimes tutelam situações distintas que se sucedem no tempo: primeiro, o médico aposentado exerce 
funções públicas ao abrigo do regime especial previsto no Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de junho e, quando 
completa 70 anos, atinge o limite de idade para o exercício de funções públicas pelo que a continuidade no 
exercício de funções fica sujeita aos termos e condições definidos no artigo 294.º-A da LTFP, quer quanto à 
admissibilidade, quer quanto à remuneração.

Clarificada a matéria, e de forma a esclarecer todas as questões que têm sido colocadas a esta Administração Central 
do Sistema de Saúde, IP e uniformizar os procedimentos a adotar pelos serviços e estabelecimentos de saúde do 
Serviço Nacional de Saúde, divulgam-se as seguintes orientações:

1. O regime relativo à continuidade do exercício de funções atingida a idade de 70 anos, consagrado pelo Decreto-
Lei n.º 6/2019, de 14 de janeiro1, mormente no seu artigo 3.º, que adita o artigo 294.º-A à Lei do Trabalho em 
Funções Públicas, aplica-se a todos os trabalhadores, inclusive os médicos.

2. Os médicos, a partir da entrada em vigor do regime jurídico fixado no Decreto-Lei n.º 6/2019, de 14 de janeiro, 
encontram-se abrangidos por dois regimes, a saber: o do Decreto-Lei n.º 89/2010, de 21 de junho, na sua 
redação atual, após a aposentação e até atingirem os 70 anos e o do Decreto-Lei n.º 6/2019, de 14 de janeiro, 
após os 70 anos, quer quanto à sua admissibilidade, prazo, forma de vinculação e remuneração.

3. Para os mencionados efeitos, o procedimento deve ser tramitado nos seguintes termos:

i. A manifestação de vontade do trabalhador, titular de vínculo de emprego público regulado pela LTFP, 
expressa-se em requerimento escrito, dirigido ao empregador público, pelo menos, seis meses antes de 
completar aquela idade.

Quanto ao presente requisito importa ter, também, presentes as normas transitórias do artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 6/2019, de 14 de janeiro:

a) Os trabalhadores em funções públicas que, na data da entrada em vigor do presente decreto-lei, 
se encontrem a menos de seis meses de completar 70 anos de idade, podem apresentar o 
requerimento previsto no n.º 1 do artigo 294.º-A da LTFP, na redação introduzida pelo presente 
decreto-lei, até à data em que atinjam essa idade.

b) Os reformados ou aposentados que, na data da entrada em vigor do presente decreto-lei, já 
tenham completado 70 anos de idade, podem apresentar o requerimento previsto no n.º 1 do 
artigo 294.º-A da LTFP, na redação introduzida pelo presente decreto-lei, até 30 de junho de 2019.

1 Entrou em vigor em 1 de fevereiro (Primeiro dia útil do mês seguinte ao da sua publicação, cfr n.º 1 do art.º 7.º)
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ii. O empregador público deve fundamentar, demonstrando, o interesse público excecional que reclama a 
manutenção do exercício de funções após os 70 anos.

iii. O requerimento e a fundamentação do empregador público devem ser remetidos à Administração Central 
do Sistema de Saúde, IP que os submeterá ao membro do Governo da área da saúde.

4. A decisão de autorização da continuidade do exercício de funções públicas,”(…)  é precedida de proposta do 
membro do Governo que tenha o poder de direção, de superintendência, de tutela ou influência dominante sobre o 
serviço, entidade ou empresa onde as funções devam ser exercidas (…)”

5. A autorização “(…) produz efeitos por um ano, exceto se fixar um prazo superior, em razão da natureza das 

funções.”.

6. A decisão de autorização é da competência dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da 
Administração Pública.

7. As autorizações são publicadas, por extrato, na 2.ª série do Diário da República, com identificação dos respetivos 
fundamentos.

8. A remuneração devida no período em que durar o exercício de funções é a que se encontra prevista para as 
funções ou cargo desempenhado, bem como para o trabalho prestado, mantendo-se o direito à respetiva pensão, 
quando esta seja superior, e no montante correspondente à diferença entre aquela e esta.

9. As condições de cumulação de remunerações são reconhecidas no despacho de autorização anteriormente 
referido.

10. O início e o termo do exercício de funções públicas são obrigatoriamente comunicados à Caixa Geral de 
Aposentações, I. P. (CGA, I. P.), pelos serviços, entidades ou empresas, no prazo máximo de 10 dias a contar dos 
mesmos, indicando, igualmente, o valor da remuneração a auferir, para que a CGA, I. P., possa suspender a 
pensão ou efetuar o pagamento do montante correspondente à diferença entre a remuneração e a pensão.

São, ainda, obrigatoriamente comunicadas as alterações de remuneração no âmbito do exercício de funções 
públicas.

11.  “Em caso de realização de estudos, pareceres, projetos ou outros trabalhos especializados, de cariz meramente 

esporádico ou pontual, por aposentados, reformados, reservistas fora de efetividade e equiparados, estes mantêm 

a respetiva pensão, recebendo ainda a prestação única correspondente ao trabalho realizado.”  

12. A continuação do exercício de funções públicas por parte do reformado ou aposentado faz-se nos seguintes 
termos:
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i. Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo ou nomeação transitória, no caso dos artigos 
7.º e 8.º do Decreto-Lei n.º 6/2019, de 14 de janeiro;

ii. Comissão de serviço, quando esta seja a modalidade de vínculo de emprego público para o exercício do 
cargo, designadamente dirigente, conforme artigo 9.º do referido Decreto-Lei.

13. Os vínculos anteriormente referidos estão sujeitos à LTFP, com as necessárias adaptações e as especificidades 
seguintes:

a) Os vínculos vigoram pelo prazo de seis meses, renovando-se por períodos iguais e sucessivos, até ao limite 
máximo de cinco anos, sem prejuízo, no caso da comissão de serviço, do prazo máximo definido para a 
respetiva comissão e renovação;

b) A caducidade do contrato ou da nomeação e a denúncia da comissão de serviço ficam sujeitas a aviso prévio 
de 30 ou 15 dias, consoante a iniciativa pertença ao empregador ou ao trabalhador;

c) A caducidade do contrato e da nomeação e a denúncia da comissão de serviço não determinam o 
pagamento de qualquer compensação ao trabalhador.

Com a presente Circular Informativa consideram-se prestados todos os esclarecimentos, devendo os serviços e 
estabelecimentos de saúde do SNS analisar/reanalisar, em conformidade, os pedidos e remetê-los devidamente 
instruídos a esta Instituição para que se possa viabilizar a necessária autorização. 

A Presidente do Conselho Diretivo

(Márcia Roque)
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