
 

 

 

 

Exmº Senhor 

Chefe do Gabinete do 

Grupo Parlamentar do ………. 

(Remetido a todos os Grupos Parlamentares) 

 

 

14 de Novembro de 2018 

 

Assunto: Proposta de alteração (aditamento) ao artº 16º da Proposta de Lei nº 

156/XIII (Orçamento do Estado para 2019) 

 

* O SEP – Sindicato dos Enfermeiros Portugueses vem solicitar que, em caso de 

concordância, seja apresentada proposta de alteração (melhor dizendo: 

aditamento de consolidação interpretativa) ao artº 16º da Proposta de Lei nº 

156/XIII, mediante a introdução de dois novos números: 

 

a) A seguir ao actual nº 2: 

 

 Para os efeitos previstos no número anterior, bem como no artigo 18º da 

Lei do Orçamento do Estado para 2018, não se considera como uma 

alteração do posicionamento remuneratório o reposicionamento que tenha 

resultado das regras de transição estabelecidas em diploma legal, mediante 

o qual se tenha procedido à revisão de uma carreira, incluindo a alteração 

do regime de trabalho, mesmo nas situações em que o citado 

reposicionamento tenha implicado um ajustamento da remuneração 

anteriormente auferida. 

 



b) A seguir ao actual nº 8 

 

 Para efeitos do disposto na parte final do número anterior, nos casos em 

que o respectivo instrumento de regulamentação colectiva não estabeleça 

as regras a observar acerca da relevância do desempenho efectuado no 

período em que esteve proibida a valorização remuneratória, aplica-se, 

com as necessárias adaptações, o disposto nos nºs 2 a 5 do artº 18º da Lei 

do Orçamento do Estado para 2018. 

 

* Aditamento de consolidação interpretativa 

 

 A nosso ver, e salvaguardando sempre o respeito devido à opinião contrária, o que 

ora propomos já é, na sua extensão e alcance, pacificamente extratável da nossa 

ordem jurídica, quando, como é mister, vista na sua unidade, orientadamente à 

justiça material. 

 

* A nossa leitura [centrada, como não poderia deixar de suceder, nos profissionais 

de enfermagem, (mas que não se esgota aí)]. 

 

A) Quanto à primeira proposta de aditamento (de consolidação interpretativa) 

 

1 - O Decreto-Lei nº 248/2009, de 22 de Setembro, definiu o regime da carreira 

especial de enfermagem (artº 1º) – o que, assim se diz nos prolegómenos, é feito nos 

termos do artigo 101º da Lei nº 12-A/2008, de 27 de ………………………… 


