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 Para conhecimento dos serviços e 
organismos integrados na administração 
directa e indirecta do Ministério da Saúde 

 

 

ASSUNTO: Colocação de pessoal em situação de mobilidade especial, por opção 

voluntária 

 

1 - A Lei n.º 53/2006, de 7 de Dezembro, diploma que estabelece o regime comum de mobilidade entre 

serviços dos funcionários e agentes da Administração Pública prevê que ao pessoal dos serviços 

públicos que sejam objecto de extinção, fusão, reestruturação ou de racionalização de efectivos, sejam 

aplicáveis os instrumentos de reafectação de pessoal e de colocação em situação de mobilidade 

especial (SME), neste caso, quando em contexto de reorganização dos serviços, haja funcionários ou 

agentes que não possam ser mantidos ou reafectos a outros serviços. 

2 - O regime de colocação em SME previsto nos artigos 11.º a 15.º da lei acima citada, não impede, 

contudo, que durante os respectivos processos, possa haver a opção voluntária pela colocação em 

SME, carecendo esta colocação da anuência do dirigente máximo do serviço, (cfr. n.º 4 do artigo 11.º). 

3 - De acordo com o artigo 38.º da mencionada lei, o pessoal em SME é afecto à secretaria-geral do 

ministério em que se integrava o serviço onde, por último, exerceu funções, à qual compete proceder ao 

pagamento das remunerações e subvenções, bem como praticar os demais actos de administração 

relativos àquele pessoal. 

4 - No estrito cumprimento do preceituado no artigo 51.º da Portaria n.º 1499-A/2007, de 21 de 

Novembro, a colocação voluntária em SME efectuada ao abrigo do n.º 4 do artigo 11.º da Lei n.º 

53/2006, de 7 de Dezembro, deve observar, com as devidas adaptações, o disposto no artigo 13.º 

daquela Portaria. 
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5 - Assim sendo, todos os serviços devem, até à data do envio para publicação no Diário da República, 

dar conhecimento à Entidade Gestora da Mobilidade (EGM) e a esta Secretaria-Geral, do despacho de 

aprovação da lista nominativa do pessoal que requereu, voluntariamente, a colocação em SME, 

remetendo, de imediato, o processo individual do funcionário à Secretaria-Geral (vd. artigo 19.º, da Lei 

n.º 53/2006). 

6 – Simultaneamente, e de forma a assegurar o pagamento das remunerações e subvenções devem 

todos os serviços, em articulação com esta Secretaria-Geral, proceder ao apuramento dos encargos 

financeiros orçamentados para cada funcionário. 

 

Assim e, consoante se trate de Serviço com autonomia administrativa ou Serviço com autonomia 

administrativa e financeira, o procedimento a adoptar deverá ser o seguinte: 

 

6.1 – Serviços com Autonomia Administrativa 

A Secretaria-Geral propõe alteração orçamental no âmbito da gestão flexível de forma a poder ser 

efectuada uma transferência orçamental inter-serviços no montante dos encargos financeiros já 

apurados, a qual será objecto de aprovação por parte de Sua Excelência a Ministra da Saúde. 

Obtida a competente autorização, a referida alteração orçamental será registada no Sistema de 

Informação Contabilística (SIC) simultaneamente pelos serviços, em articulação com a 5.ª Delegação 

da Direcção-Geral do Orçamento. 

 

6.2 – Serviços com Autonomia Administrativa e Financeira 

Os serviços devem, por transferência bancária efectuar o depósito do montante inicialmente apurado 

para o NIB: 0781 0112 01120011655 98, referente à conta da Secretaria-Geral, no Instituto de Gestão 

de Tesouraria e do Crédito Público, IP. 

 
 

 

A Secretária-Geral 

Isabel Apolinário 
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