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N. 13/2020/ACSS
DATA: 2020-05-20

CIRCULAR INFORMATIVA

PARA: Presidentes dos Conselhos de Administração dos Serviços e Estabelecimentos de Saúde do 
Serviço Nacional de Saúde com a natureza de Entidade Pública Empresarial

 

ASSUNTO:Continuidade do exercício de funções após os 70 anos

O regime relativo à continuidade do exercício de funções atingida a idade de 70 anos, foi consagrado pelo Decreto-Lei 
n.º 6/2019, de 14 de Janeiro, que entrou em vigor em 1 de fevereiro, mormente pelo seu artigo 3.º, que adita o artigo 
294.º-A à Lei do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho na sua redação atual.

O regime ali consagrado aplica-se a todos os trabalhadores em exercício de funções detentores de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado.

Na sequência da entrada em vigor do citado regime, esta Administração Central do Sistema de Saúde, IP divulgou a 
Circular n.º 12/2019, de 5 de Julho, a qual permanece atual.

Não obstante, e dada a natureza dos mapas residuais dos serviços e estabelecimentos de saúde do Serviço Nacional 
de Saúde com a natureza de entidade pública empresarial, suscitaram-se dúvidas sobre a aplicabilidade do regime na 
medida em que do mesmo decorria a necessária celebração de contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo certo.

Dada a natureza da matéria, foi solicitado o parecer da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público que se 
pronunciou no seguinte sentido: 
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“(…)apenas poderá haver lugar ao exercício de funções públicas por aposentado/reformado quando este tiver por 

base razões de interesse público excecional e, assim, seja autorizado pelos membros do Governo responsáveis pelas 

áreas das finanças e da Administração Pública, ou ainda quando exista lei especial que o permita. (…).

(…) com vista à avaliação da viabilidade da prolação do ato autorizador a que se refere o artigo 294.°-A da LTFP e 

78.° do EA, há que verificar-se a reunião dos seguintes requisitos: titularidade de vínculo de emprego público, 

existência de interesse público excecional e manifestação de vontade do trabalhador.

Caso seja autorizado, as funções públicas passam a ser exercidas pelo reformado ou aposentado através da 

adequada modalidade de vínculo de emprego público, isto é, por contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo ou nomeação transitória, quando esteja em causa o exercício de funções a que se referem, respetivamente, 

os artigos 7.° e 8.° da LTFP(…)

Os trabalhadores com vínculo de emprego público a exercer funções nas EPE têm a garantia da aplicação do regime 

laboral público de origem em tudo o que for estatutário (vínculo, carreira, desenvolvimento profissional e 

remuneratório, proteção social, procedimento disciplinar, causas de extinção do vínculo), mas no estatuto jurídico de 

origem não se incluem os instrumentos de planeamento, gestão e recrutamento, que são utilizados pelos órgãos e 

serviços abrangidos pelo âmbito de aplicação objetivo da LTFP. 

A este propósito relembra-se ainda que o princípio subjacente à criação e existência de um quadro residual será não 

perpetuar a exístência da dualídade de vínculos dentro da organização, razão pela qual os postos de trabalho aí 

previstos deverão ser extintos à medida que vagarem.

Com vista a viabilizar a aplicação do regime e permitir a continuidade destes trabalhadores, face ao reconhecido 

excecional de interesse público, haveria que considerar que a constituição do novo vínculo de emprego público a 

termo resolutivo não é mais que uma mera conversão do vínculo de emprego público por tempo indeterminado, num 

vínculo a termo certo. Assim, ao manter-se o vínculo pré-existente (agora com termo), o trabalhador continuaria o 

ocupar o mesmo posto de trabalho no mapa residual.”.

O parecer foi validado por Sua Exa o Secretário de Estado da Administração Pública que concordou com a 
informação e respetivas conclusões.

Assim, em ordem à uniformização de procedimentos em todos os serviços e estabelecimentos de saúde do Serviço 
Nacional de Saúde com a natureza de entidade pública empresarial divulga-se a seguinte orientação:

Autorizada a manutenção do exercício de funções, verificada a idade de 70 anos, por parte dos trabalhadores em 
funções públicas por tempo indeterminado, pertencentes ao mapa residual das Entidades Públicas Empresariais, o 
referido contrato converte-se em contrato em funções públicas a termo resolutivo certo pelo prazo de 6 meses, 
renovável por períodos iguais e sucessivos, até ao limite máximo de cinco anos.
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A Presidente do Conselho Diretivo

(Márcia Roque)
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