
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Considerando que:

- O Estatuto da Carreira Docente aprovado pelo Decreto-Lei n.º 41/2012, de 21 de dezembro,

conjugado com o n.º 10, do Despacho n.º 9182-A/2013, de 12 de julho de 2013, prevê no artigo

67.º a requisição de docentes para assegurar o exercício transitório de funções nos serviços e

organismos centrais e regionais do Ministério da Educação, bem como o exercício transitório de

tarefas excecionais em qualquer serviço da administração central, regional ou local.

- Muitos docentes estão requisitados ao abrigo da alínea 2 deste artigo 67.º.

- O artigo 69.º do mesmo diploma prevê que a requisição ou destacamento possa

eventualmente ser prorrogável até ao limite de quatro anos escolares (ponto 1), mas findo esse

prazo (ponto 4), os docentes têm uma das seguintes situações:

• Ou regressam à escola de origem, não podendo voltar a ser requisitados ou destacados

durante o prazo de quatro anos escolares (alínea a);

• Ou são reconvertidos ou reclassificados em diferente carreira e categoria, de acordo com as

funções que vinham desempenhando, os requisitos habilitacionais detidos, as necessidades dos

serviços e o nível remuneratório que detenham, aplicando-se com as devidas adaptações o

disposto na lei geral (alínea b);

• Ou requerem a passagem à situação de licença sem vencimento de longa duração (alínea c).

- O ponto 5 do mesmo artigo 69.º determina que nas situações da alínea b) -reconversão ou

reclassificação em diferente carreira e categoria - o docente seja integrado no serviço onde se

encontra requisitado ou destacado em lugar vago do respetivo quadro ou mediante a criação de

lugar, a extinguir quando vagar. No entanto, o que nos tem sido dito é que o disposto nesta

alínea nunca chegou a ser legislado.



- À Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, atualizada pela Lei nº 42/2016, de 28 de

dezembro (Orçamento do Estado 2017), foi aditado o artigo 99.º-A, que prevê a consolidação da

mobilidade intercarreiras ou intercategorias.

- O ponto 1 refere que a mobilidade intercarreiras ou intercategorias dentro do mesmo órgão ou

serviço, ou entre dois órgãos ou serviços, pode consolidar-se definitivamente mediante parecer

prévio do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública desde que

reunidas, cumulativamente, as seguintes condições:

a) Exista acordo do órgão ou do serviço de origem, quando exigido para a constituição da

situação de mobilidade;

b) Exista acordo do trabalhador;

c) Exista posto de trabalho disponível;

d) Quando a mobilidade tenha tido a duração do período experimental estabelecido para a

carreira de destino.

- O ponto 2 menciona que devem ainda ser observados todos os requisitos especiais,

designadamente formação específica, conhecimentos ou experiência, legalmente exigidos para

o recrutamento.

- No ponto 4 é referido que a consolidação da mobilidade entre dois órgãos ou serviços depende

de proposta do dirigente máximo do órgão ou serviço de destino e de parecer favorável do

membro do Governo competente na respetiva área.

- Face ao exposto e perante notícias vinculadas nos meios de comunicação, dando conta que

nem todos os trabalhadores serão abrangidos por esta norma, subsiste a dúvida se os docentes

vinculados ao Ministério da Educação que se encontram em “horário zero”, em situação de

mobilidade estatutária a desempenhar funções técnicas noutros organismos do estado podem

ou não consolidar a sua mobilidade.

Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

As Deputadas do CDS-PP, abaixo-assinadas, vêm por este meio requerer ao senhor Ministro da

Educação, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que antecedem,

respostas às seguintes perguntas:

1. Podem os docentes vinculados ao Ministério da Educação, que se encontram em

“horário zero”, em situação de mobilidade estatutária a desempenhar funções técnicas

noutros organismos do Estado consolidar a sua mobilidade?



Palácio de São Bento, 6 de março de 2018

Deputado(a)s

ILDA ARAÚJO NOVO(CDS-PP)

ANA RITA BESSA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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