
Pedido de Parecer Prévio dos Membros do Governo responsáveis pelas 

áreas das Finanças e da Administração Pública 

 

 Celebração / Prorrogação / Consolidação1 de Acordo de Cedência de Interesse 

Público com trabalhador vinculado a empregador fora do âmbito de aplicação da 

LTFP2 (n.º 2 do artigo 241.º, artigo 243.º e n.ºs 3, 9 e 10 do artigo 99.º da LTFP, n.º 

2 do artigo 49.º e n.º 3 do artigo 51.º da LOE 20153):  

O processo deve ser instruído com demonstração dos seguintes elementos: 

 

 

                                                           
1
 Admitida apenas quando o trabalhador tenha um vínculo de emprego público por tempo indeterminado 

previamente estabelecido, e na mesma carreira e categoria e se a entidade cessionária for um empregador público. 
2
 Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e retificada pela 

Declaração de Retificação n.º 37-A/2014, publicada no Diário da República, I série, n.º 158, de 19 de agosto. 
3
 Orçamento do Estado para 2015, aprovado pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, retificada pela Declaração 

de Retificação n.º 5/2015, publicada no Diário da República, I série, n.º 40, de 26 de fevereiro. 

Trabalhador 

•Concordância 
escrita 

•Nome 

•Carreira/categoria/ 
funções a exercer 
no destino 

•Remuneração base 
mensal 

•Natureza do 
vínculo de 
emprego na origem 

Entidade de origem 

•Concordância 
escrita 

•Identificação e 
natureza jurídica da 
entidade 

•Ministério, sendo o 
caso 

Órgão/serviço de 
destino 

•Concordância escrita 

•Identificação e 
natureza jurídica do 
órgão/serviço 

•Ministério 

•Informação de 
cabimento orçamental 

•Posto de trabalho 
previsto e vago no 
mapa de pessoal 
(quando se trate de 
consolidação) 

•Data de início da 
cedência 

•Motivo justificativo da 
cedência, obrigatório 
no caso de o serviço 
ter autorizado a saída 
de trabalhadores (da 
carreira em causa) no 
quadro do Programa 
de Rescisões. por 
Mútuo Acordo na 
Administração Pública 

•Inexistência de 
trabalhadores em 
situação de 
requalificação  aptos a 
suprir a necessidade 

Membro do 
Governo 
respetivo 

•Concordância 
escrita 



 Acordo de cedência de interesse público para pessoas coletivas de direito público 

na área da saúde, com trabalhador4 detentor de vínculo de emprego público e 

integrado no SNS:  

 A celebração carece apenas de parecer prévio favorável a emitir pelo membro do 

Governo responsável pela área da saúde (artigo 148.º da LOE 2015);  

 A prorrogação / consolidação dependem de parecer prévio favorável a emitir pelo 

membro do Governo responsável pelas áreas das finanças e administração pública 

(n.º 1 do artigo 243.º da LTFP e n.º 3 do artigo 51º da LOE 2015, para a 

prorrogação, e n.ºs 9 e 10 do artigo 99.º da LTFP para a consolidação). 

 

 Mobilidade dos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, Técnicos de 

Diagnóstico e Terapêutica, Técnicos Superiores de Saúde): é aplicável, qualquer 

que seja a natureza jurídica da relação de emprego e da pessoa coletiva pública, 

entre serviços e estabelecimentos do SNS 

 

 A constituição/prorrogação da mobilidade carece sempre de despacho favorável 

do membro do Governo responsável pela área da saúde, com faculdade de 

delegação nos conselhos diretivos das ARS (n.º 2 do artigo 22.º-A do Estatuto do 

SNS, na redação da LOE 2015). 

 A consolidação da mobilidade depende de parecer prévio favorável a emitir pelo 

membro do Governo responsável pelas áreas das finanças e administração pública 

(n.º 6 do artigo 22.º-A do Estatuto do SNS, na redação da LOE 2015, e artigo 99.º 

da LTFP) e só pode ocorrer nos termos em que a LTFP a admite: 

 (1) se o trabalhador for detentor de um vínculo de emprego público por 

tempo indeterminado prévio  

 (2) se for na mesma carreira e categoria e  

 (3) se a entidade de destino for um empregador público (pessoa coletiva 

pública que constitui vínculos de emprego público nos termos da LTFP - 

artigo 25.º da LTFP). 

 

                                                           
4
 Que não seja considerado profissional de saúde. 


