
 
 RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS n.º 22/2012, de 9 de março  

Aprova um conjunto de obrigações de reporte de informação para efeitos de determinação 
do plano de redução de trabalhadores na administração central do Estado e de 
acompanhamento e controlo da respetiva execução  

 
Instruções de preenchimento relativas aos anexos I e II  

 
ANEXO I  

Referente ao n.º 2 da RCM n.º 22/2012, de 9 de março  
 

Prazo de reporte: 31 de março 2012  
Reportar em relação aos serviços e organismos integrados na administração direta e indireta 
do Estado, bem como aos órgãos consultivos e outras estruturas, conforme disposto na lei 
orgânica de cada ministério, e tendo em consideração que apenas relevam os movimentos que 
traduzam um aumento ou decréscimo definitivo do número de trabalhadores de um 
determinado serviço ou organismo, não contabilizando as situações de transitoriedade, a 
seguinte informação:  
Identificação do serviço ou organismo: NIPC, designação e sigla;  
Número total de trabalhadores a 31 de dezembro de 2011: número total de trabalhadores em 
exercício de funções no serviço ou organismo, excluindo os trabalhadores que, nesse serviço 
ou organismo, se encontrem em situação transitória de desempenho de funções, 
designadamente,  mobilidade interna e exercício de cargos dirigentes,  desde que tenham 
relação jurídica de emprego público em serviços ou organismos da administração direta ou 
indireta do Estado. Estes trabalhadores, não sendo incluídos no serviço ou organismo onde se 
encontram em exercício de funções transitórias, devem ser considerados como estando na sua 
situação e serviço ou organismo de origem, sendo contabilizados por este. Não inclui 
prestadores de serviço, nem pessoal em regime de estágio ao abrigo de programas específicos.  
 

Plano de redução de trabalhadores: indicação previsional, com referência a 31 de dezembro 
de 2012 de:  
a) Entradas: previsão do número de novas admissões de trabalhadores até 31 de dezembro de 
2012, incluindo: admissões por concurso, comissão de serviço de dirigentes ou de 
trabalhadores sem relação jurídica de emprego em serviços e organismos da administração 
direta ou indireta do Estado, consolidações de mobilidade interna, contratos a termo, 
trabalhadores admitidos por outras razões, incluindo trabalhadores envolvidos nos processos 
de reorganização de serviços e organismos.  
As Secretarias-Gerais devem registar, separadamente, as entradas de trabalhadores colocados 
em situação de mobilidade especial. 
b) Saídas: previsão do número de saídas definitivas de trabalhadores por:  

i. Aposentação/reforma – registar o número previsional de trabalhadores a sair 
definitivamente do serviço ou organismo, incluindo reforma, reforma antecipada e 
reforma por invalidez;  



ii. Cessação de comissão de serviço – registar o número previsional de dirigentes ou 
trabalhadores que cessam comissão de serviço e não detêm relação jurídica de 
emprego em serviços e organismos da administração direta ou indireta do Estado;  

iii. Outras causas – registar o número previsional de outras causas de saída definitiva 
de trabalhadores do serviço ou organismo, a especificar nas observações, por 
exemplo:  
 Trabalhadores que consolidem em situação de mobilidade interna noutros 

serviços ou organismos; 
 Trabalhadores cujo contrato ou nomeação tenha atingido o seu termo, 

determinando a extinção da relação jurídica de emprego (caducidade); 
 Trabalhadores que tenham saído do serviço por extinção da relação de 

emprego imputável a qualquer uma das partes;  

 Trabalhadores na reserva ou pré-reforma fora da efetividade de serviço;  
 Trabalhadores envolvidos nos processos de reorganização de serviços e 

organismos.  
As Secretarias-Gerais devem registar, separadamente, as saídas de trabalhadores da situação 
de mobilidade especial. 
 
Número total de trabalhadores a 31 de dezembro de 2012: informação previsional calculada a 
partir dos valores registados nas colunas anteriores.  



ANEXO II  
Referente ao n.º 3 da RCM n.º 22/2012, de 9 de março  

 
Prazo de reporte: até ao dia 20 do mês seguinte ao período trimestral a que se refere a 
informação reportada.  
Reportar em relação aos serviços e organismos integrados na administração direta e indireta 
do Estado, bem como aos órgãos consultivos e outras estruturas, conforme disposto na lei 
orgânica de cada ministério, e tendo em consideração que apenas relevam os movimentos que 
traduzam um aumento ou decréscimo definitivo do número de trabalhadores de um 
determinado serviço ou organismo, sendo contabilizadas as situações de transitoriedade 
apenas quando referentes a trabalhadores que iniciaram ou cessaram comissão de serviço ou 
contrato a termo e não detenham relação jurídica de emprego em serviços e organismos da 
administração direta ou indireta do Estado, a seguinte informação:  
Entradas: Registar todos os trabalhadores admitidos durante o trimestre de referência, 
incluindo admissões por concurso, comissão de serviço de dirigentes ou de trabalhadores sem 
relação jurídica de emprego em serviços e organismos da administração direta ou indireta do 
Estado, consolidações de mobilidade interna, contratos a termo, trabalhadores admitidos por 
outras razões, incluindo trabalhadores envolvidos nos processos de reorganização de serviços 
e organismos.  
As Secretarias-Gerais devem registar, separadamente, as entradas de trabalhadores colocados 
em situação de mobilidade especial.  
Saídas: Considerar todos os trabalhadores que saíram definitivamente do serviço ou 
organismo durante o trimestre de referência por:  
a) Aposentação/Reforma – registar o número de trabalhadores que saíram definitivamente do 
serviço ou organismo, incluindo reforma, reforma antecipada e reforma por invalidez;  
b) Cessação de comissão de serviço – registar o número de dirigentes ou de trabalhadores que 
cessaram comissão de serviço e não detinham relação jurídica de emprego em serviços e 
organismos da administração direta ou indireta do Estado;  
c) Outra [Especificar nas observações] – registar o número de outras causas de saída definitiva 
de trabalhadores do serviço ou organismo, a especificar nas observações, por exemplo: 

i. Trabalhadores que consolidem em situação de mobilidade interna noutros 
serviços ou organismos;  

ii. Trabalhadores cujo contrato ou nomeação tenha atingido o seu termo, 
determinando a extinção da relação jurídica de emprego (caducidade);  

iii. Trabalhadores que tenham saído do serviço por extinção da relação de emprego 
imputável a qualquer uma das partes; 

iv. Trabalhadores na reserva ou pré-reforma fora da efetividade de serviço;  
v. Trabalhadores envolvidos nos processos de reorganização de serviços e 

organismos; 
vi. Trabalhadores falecidos.  



As Secretarias-Gerais devem registar, separadamente, as saídas de trabalhadores por cessação 
da situação de mobilidade especial.  
 

Número total de trabalhadores no trimestre de referência: o número de trabalhadores no 
serviço ou organismo no trimestre de referência por comparação com o número de 
trabalhadores a 31 de dezembro 2011 (número total de trabalhadores registado no final do 
trimestre anterior, somado ao número de entradas durante o trimestre de referência e 
subtraído do número de saídas no trimestre de referência). 


