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N. 11 
DATA: 2018-08-28 
 

CIRCULAR INFORMATIVA 
 

PARA: Todos os estabelecimentos e serviços do Ministério da Saúde 

 
 
 
 
 
 
  

ASSUNTO:Processo de descongelamento de carreiras  

 

Conforme resulta da alínea a) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei do Orçamento de Estado para 2018, voltaram a 
ser permitidas, as valorizações e acréscimos remuneratórios resultantes, para o que importa, das alterações 
obrigatórias de posicionamento remuneratório. 

De acordo com as orientações emitidas pela Tutela, e reconhecendo a relevância que tal representa para os 
trabalhadores abrangidos, todos os serviços deverão diligenciar no sentido de garantir que o processamento 
salarial do mês de setembro, contemple a alteração de posicionamento remuneratório referente a todos os 
trabalhadores que a ela tenham direito, nos termos previstos no artigo 18.º da Lei nº 114/2017, de 29 de 
dezembro (LOE para 2018). 

Neste âmbito permitimo-nos salientar que  as dúvidas colocadas pelos serviços no que a este assunto diz 
respeito, têm vindo a ser esclarecidas, quer casuística e individualmente, quer através do documento 
intitulado “Perguntas Frequentes” que consta publicado no sítio da internet da ACSS, IP,  disponibilizado em 
http://www.acss.min-saude.pt/, o qual tem vindo a ser periódica e sistematicamentemente atualizado. 

Do exposto, por forma a dar cumprimento às orientações veiculadas no segundo parágrafo da presente 
circular, e reconhecendo que poderão ainda existir situações que, sendo controversas, face à sua natureza 
e/ou complexidade, não se encontram ali vertidas e que, nessa medida, têm vindo a ser objeto de uma mais 
aprofundada análise e articulação com a DGAEP, designadamente em termos da sua sustentação jurídica, 
sendo caso disso as dúvidas relacionadas com as carreiras especiais de enfermagem, médica e de técnico 
superior das áreas de diagnóstico e terapêutica, cumpre ainda assim salientar que tal facto não deverá 
prejudicar a efetivação das alterações do posicionamento remuneratório. Nesses casos deverão aplicar-se 
as regras que, inequivocamente e ainda que em termos mais conservadores, podemos extrair da aplicação 
do artigo 18.º acima referida que, aliás, não alterou qualquer regime jurídico anteriormente em vigor, mas 
apenas permitiu o levantamento da suspensão do procedimento alterações obrigatórias de posicionamento 
remuneratório que até agora tem vigorado. 
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Face ao que antecede, e em conclusão, sem prejuízo dos esclarecimentos que ainda virão a ser 
transmitidos, deverão os serviços que ainda o não fizeram, proceder, no processamento salarial do mês de 
setembro, às alterações de posicionamento remuneratório decorrentes do descongelamento de todas as 
carreiras em relação aos trabalhadores que, em resultado da aplicação das regras que se afigurem mais 
cautelosas, tenham já atingido os 10 pontos mínimos necessários para alteração da respetiva posição 
remuneratória. 

Os esclarecimentos e orientações vertidos na presente circular, em especial a determinação constante do 
parágrafo antecedente, não prejudicam, naturalmente,  que em momento posterior, para as situações mais 
controversas acima sumariamente descritas, seja necessário proceder a eventuais  correções, resultantes, 
precisamente, sendo o caso, do que sobre as mesmas vier a ser transmitido em sede de esclarecimento 
adicional. 

 O Presidente do Conselho Diretivo 

 
(José Carlos Caiado) 
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