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N. 2/2020/ACSS
DATA: 2020-02-26

CIRCULAR INFORMATIVA

PARA: Todos os órgãos e serviços do Ministério da Saúde e serviços e organismos integrados no 
Serviço Nacional de Saúde 

ASSUNTO:PREVPAP: Programa de Regularização Extraordinário de Vínculos 
Precários na Administração Pública: Contagem do tempo de exercício de 
funções na situação que deu origem à regularização extraordinária

Na sequência de algumas dúvidas, colocadas por diversos órgãos e serviços do Ministério da Saúde, bem 
como por serviços e estabelecimentos de saúde integrados no Serviço Nacional de Saúde, no que concerne 
à contagem do tempo de exercício de funções na situação que deu origem à regularização extraordinária, 
no âmbito PREVPAP – Programa de Regularização Extraordinário de Vínculos Precários na Administração 
Pública, cumpre prestar os seguintes esclarecimentos: 

A Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, estabelece os termos da regularização prevista no PREVPAP – 
Programa de Regularização Extraordinário de Vínculos Precários na Administração Pública de pessoas que 
exerçam ou tenham exercido funções que correspondam a necessidades permanentes da Administração 
Pública, de autarquias locais e de entidades do setor empresarial do Estado ou do setor empresarial local, 
sem vínculo jurídico adequado, a que se referem o artigo 25.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e 
a Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2017, de 28 de fevereiro.

O tempo de serviço prestado na situação de exercício de funções a regularizar é contabilizado para efeitos 
de desenvolvimento da carreira (cfr. Artigo 13.º da Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro).

Nestes termos, e em ordem à uniformização de procedimentos, transmite-se a seguinte orientação: 
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Após a integração e o posicionamento remuneratório na base da carreira respetiva, para efeitos de 
reconstituição da carreira, o tempo de exercício de funções na situação que deu origem à regularização 
extraordinária releva para o desenvolvimento da carreira, designadamente para efeito de alteração do 
posicionamento remuneratório;

Para efeitos de alteração de posicionamento remuneratório, na ausência de avaliação de desempenho, 
deve ser observado o disposto no artigo 43.º da Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, alterada pelas Leis 
n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro, com 
as necessárias adaptações;

O tempo de exercício de funções na situação que deu origem ao processo de regularização extraordinária 
releva para efeitos de carreira contributiva, na medida dos descontos efetuados.

Nesta conformidade, consideram-se esclarecidas todas as questões que, entretanto, tenham sido 
suscitadas junto desta Administração Central do Sistema de Saúde, IP relativamente à contagem do tempo 
de exercício de funções na situação que deu origem à regularização extraordinária, no âmbito PREVPAP – 
Programa de Regularização Extraordinário de Vínculos Precários na Administração Pública.

A Presidente do Conselho Diretivo

(Márcia Roque)

mailto:geral@acss.min-saude.pt
http://www.acss.min-saude.pt/

		2020-03-06T12:56:36+0000




