
Pedido de Parecer Prévio dos Membros do Governo responsáveis pelas 

áreas das Finanças e da Administração Pública 
 

 Constituição / Consolidação1 de Mobilidade com trabalhador da Administração Regional 

ou Autárquica (artigo 92.º, artigo 97.º e n.ºs 3 e 5 do artigo 99.º da LTFP2; n.ºs 1, 3 e 4 do 

artigo 50.º da LOE 20153): 

O processo deve ser instruído com demonstração dos seguintes elementos: 

 
 

 Consolidação de Mobilidade Intercarreiras (em carreira geral) com trabalhador em 

situação de requalificação4 (n.ºs 3 a 6 do artigo 99.º e n.º 5 do artigo 262.º da LTFP): 

O processo deve ser instruído com demonstração dos seguintes elementos: 

 
 

                                                           
1
 Apenas a mobilidade na categoria pode consolidar-se, sendo mantido o posicionamento remuneratório detido na 

situação jurídico-funcional de origem. 
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. 
4
 Ainda que o trabalhador esteja integrado em carreira especial (n.º 5 do artigo 262º da LTFP). 

Trabalhador 

•Concordância escrita (se não 
dispensada nos termos da lei) 

•Nome 

•Carreira/categoria/ funções na 
origem e a exercer no destino 

•Remuneração base mensal na 
origem e no destino 

•Natureza do vínculo de 
emprego na origem 

Órgão/serviço de origem 

•Concordância escrita (se não 
dispensada nos termos da lei) 

•Identificação e natureza 
jurídica do órgão/serviço 

•Secretaria Regional, no caso 
das regiões autónomas 

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 mobilidade 

•Motivo justificativo da 
mobilidade, 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 

Trabalhador 

•Requerimento 

•Nome 

•Carreira/categoria/ funções na origem e a exercer 
no destino 

•Remuneração base mensal e indicação do 
escalão/índice/posição e nível remuneratório 
detidos no serviço de origem (à data da colocação 
em requalificação) e no serviço de destino 

•Natureza do vínculo de emprego na origem 

Órgão/serviço de destino 

•Concordância escrita 

•Identificação e natureza jurídica do órgão/serviço 

•Ministério 

•Informação de cabimento orçamental 

•Indicação da existência de posto de trabalho 
previsto e vago no mapa de pessoal ou da 
necessidade da sua criação 

•Data de início da mobilidade 


