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Proposio n.o Jt 137 /2019

Atribuie6o de suplemento remuneroi6rio designodo "Abono poro fo/hos"

Considerondo os termos do Decrefo-Lei 4/89, de 5 de joneiro, com os olteroqdes introduzidos
pelo Decrelo-Lei 276/98, de I I de setembro, oplicdveis o Administrogdo Locol por foreo do
ortigo 24" do Lei 64-412008, de 3l de dezembro, em que os lrobolhodores os titulores do
cotegorio de ossislente t6cnico do correiro de ossistente t6cnico que ocupem postos de
trobolho que, de ocordo com o coroclerizoqdo constonte do mopo de pessool, se
reportem os oreos de contobilidode e tesourorio ou cobrongo que envolvom a
responsobilidode inerenfe oo monuseomento ou guordo de volores, numer6rio, litulos ou
documenlos;

Considerondo que otrov6s do proposfo n.' JF lO2/2019, de 24 de junho, foi outorizodo o
mobilidode do funcion6rio Ano Morio de Souso Morinho, Assistenle T6cnico, poro os Servigos
Sociois do Guordo Nocionol Republicono. com inicio o I de selembro de 2019:

Considerondo que o Proposio n." )F 4612016 de l8 de fevereiro, concedeu d funcion6rio o
direito o um suplemento remunerot6rio designodo obono poro folhos e que devido o suo
mobilidode poro os Serviqos Sociois do Guordo Nocionol Republicono, o mesmo deve ser
olribuido d funcion6rio que o veio substituir;

considerondo que poro suprir os necessidodes de controtoedo de diversos funcionorios, o
Junlo de Freguesio, oprovou o oberturo de um procedimento concursol comum poro o
conlrotogdo de dois ossistentes operocionois, um ossislente t6cnico e um l6cnico suoenor
com controto de trobolho por tempo indeterminodo;

Considerondo que o Junfo de Freguesiq de Aguolvo e Miro Sintro, no reunido de 24 de junho
de 2019, sob o proposto n.' JF lOl /2019 , deliberou utilizor o reservo de recrutomento criodo
pelo referido procedimento.

considerondo que o condidolo Morio do Ros<irio Simdes vicente Borboso, foi o condidolo
clossificodo em quorto lugor no procedimenlo concursol comum poro consliiuigdo do
relogdo jurldico de emprego priblico com conlrolo de lrobolho por iempo indeterminooo;

considerondo que o condidoto veio substituir o funciondrio em mobilidode e que exerce
funQoes no oreo do contobilidode e fesourorio, desempenho fung6es profissionois di6rios de
monuseomenlo com volores, sendo respons6vel por pogomentos, por tronsferancio
boncdrio ou cheque, de foturos o fornecedores, subsidios ofribuidos o diversos entidodes,
impostos e movimentos de operoeOes de tesourorio, conferencio do receito de corxos,
onolises mopos coniobilfsticos controlo do receiio, controlo do despeso e boloncetes,
resumos diorio de tesourorio enlre oulros torefos;

considerondo o suplemento remunerol6rio destinodo o compensor o lrabolhodor, que no
exercicio dos suos fung6es, possom surgir folhos contobilisticos nos operocoes de
pogamentos e recebimentos.
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Propoe.se que Se delibere outorizor o processomenlo do obono poro folhos d funcion6rio

Mollo do Rosrido Sftn6er t/fcenir Eotboto, oo obrigo do Despocho n.' 15'109/2009 de 8 de

julho. no volor de Q86,29 conforme portorio no 155$C/2009 de 3l de dezembro.

Aguolvo-Cocdm, 28 de ogosto de 2016

Tesoureiro

,^*-Y
Jooo Costonho
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Proposfo n.o Jt 137/2019

Atribuiedo de suplemento remunerol6rio designodo "Abono poro folhos"
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DeliberoEdo: Aprovodo

U nonimidode

Reprovodo

Moiorio

Absteng6es

Presidente
Corlos Cosimlro

Secretorio
Domqso Mortinho

Tesoureiro
Jodo Costonho

1' Vogol
Heleno Cordoso

2' Vogol
Crisiino Me5quito

3" Vogol
Rjcordo Vorondos

4' Vogol
Victor Ferreiro

Totol o

n
n

Volos o fovor

Presidente
Corlos Cosimko X

Secretorio
D0moso Mortinho x

Tesoureiro
Jodo Costqnho K

I " Vogol
Helenq Cqrdoso K

2' Vogol
Crislino Mesquilo (

3" Vogol
Ricordo Vqrondos (

4' Vogol
Viclor Feneiro (

Totol +

Volos conlro

Presidenle
Corlos Cosimiro

Secret6rio
Ddmoso Morlinho

Tesoureiro
Joqo Costonho

l' Vogol
Helenq Cordoso

2' Vogol
Crhtino Mesquitq

3" Vogol
Ricordo Vorondqs

4" Vogol
Victor Feneiro

Tolol o

Aprovodo em minuio, no reuniAo de 2019.09.05, poro eleitos
e n.o 4 do ortigo 57.'. do Lei n.o 7512013, de 12 de setembro.
C6digo de Procedimento Adminisirotivo.

do disposto nos lermos do n.o 3
e n.o 4 e n." 6 do ortigo 34." do

O Presidenle:

O Secretorio:

O Tesoureiro:

O I " Vogol:

O 2" Vogol:

O 3" Vogol:

O 4' Vogol:
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Proposlo n.' Jt 46/2016

Atribuigdo de suplemento remunerotorio designodo obono poro folhos

Considerondo nos lermos do Decreto-Lei 4189, de 6 de ioneiro, com os olterog6es

inkoduldos pelo Decreto-Lei 276/98, de I I de setembro, oplic6veis o AdminiskoQoo Locol

por forgo do ortigo 24' do Lei 64-A12008, de 3l de dezembro. em que os trobolhodores os

titulores do cotegorio de ossisiente t6cnico do correiro de ossisfente t6cnico que ocupem

posios de trobolho que, de ocordo com o corocterizogao constonte do mopo de pessool.

se reportem os 6reos de contobilidode e tesourorio ou cobrongo que envolvom o

responsobilidode inerente oo monuseomento ou guordo de volores. numerdrio, fitulos ou

documenlos.

Considerondo que o lrobolhodoro Ano Morio de Souso Morinho, exerce funqoes no oreo do

contobilidode e fesourorio. desempenho funeoes profissionois didrios de monuseomento

com voiores, sendo respons6vel por pogomenios, por tronsferencio bonc6rio ou cheque, de

foturos o fornecedores, subsidios otribuidos o diversos enlidodes, imposlos e movimenlos de

operogdes de lesourorio,conf erencio do receito de coixos. onolises mopos contobilisiicos

controlo do receilo, controlo do despeso e boloncetes, resumos didrio de lesouroriq entre

outros lorefos;

Considerondo o suplemento remunerol6rio destinodo o compensor o irobolhodor, que no

exercicio dos suos fung6es, possom surgir folhos coniobilisticos nos operoedes de

pogomentos e recebimenlos.

Propde-se que se delibere ouiorizor o processomenlo do obono poro folhos o lrobolhodoro

Ano Morinho, oo obrigo do Despocho n." 15409 /2OO9 de 8 de julho, no volor de 86.29€

conforme porlorio no I 553-C/2009 de 3l de dezembro.

Anexo: Potecer do lutisto dd Junlo sobre o funddmenlo do ptoposlo

Aguolvo-Cocem, I I de fevereiro de 201 6

OrV6@Tesoureiro

/Z/^*,-^;-t
Jodo Cosionho
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Proposlo n.' Jt 16/2016
Atribuigoo de suplemento remunerot6rio designodo obono poro folhos

Deliberogdo: Aprovodo

U nonimidode

Reprovodo

Moiorio

Absleng6es

Presidente
Cqrlos Cosimiro

Secretorio
Luis Rqlo

Tesoureiro
Jodo Cqstqnho

l" Vogol
Teodosio Alcobiq

2" Vogol
D0moso Mqrtinho

3' Vogol
Heleno Cordoso

4" Vogol
Jooquim Azedo

lotol

l
!

Votos q fovor

Presidente
Corlos Cosimiro X

Secretdrio
Luis Roto x

Tesoureiro
Jodo Cqstonho X

l" Vogol
Ieod6sio Alcobio X

2" Vogol
DAmoso Morlinho x

3" Vogol
Heleno Cordoso X

4' Vogol
Jooquim Azedo x

Tolol +

Votos contro

Presidente
Corlos Cqrimiro

Secret6rio
Luis Roto

Tesoureiro
Jodo Cosfonho

l" Vogol
Teod6sio Alcobio

2' Vogol
D0moso Mortinho

3' Vogol
Heleno Cordoso

4" Vogol
looquim Azedo

Totol

Aprovodo em minuto, no reunido de 2016.02.18, poro efeiios do disposto nos lermos do n.o 3

e n.' 4 do ortigo 57.', do Lei n.o 75/2013, de l2 de selembro, e n.o 4 e n.' 6 do orligo 34." do
C6digo de Procedimento Administrotivo.

O Presidente:

tr
K

A Junto-ge,kf'6Bsio

--'7-
o secreton*

O Tesoureiro:

O 1o Vogol:-'

O 2" Vogol:

O 3' Vogol:

O 4' Vogol:
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CIeme

Data

Assunto

JU TA D€ FREGUESIA DE A6UAI.VA E MINA SINTNA

2 0E FEV€R€|RO Dr 2015

Abono para falhas

Solicita o Sr. Presidente da lunta de Freguesia a emiss6o de um parecer sobre o direito a

abono para falhas, concretamente no seguimento do pedido apresentado pela funcionSria, com a

categoria de Assistente T6cnica, Ana Marinho, e da informagSo/parecer emitido pelo Sindicato

Nacional dos Trabalhadores da AdministragSo Local e Regional relativamente ao direito daquela

funciond ria ao referido suplemento remunerat6rio.

Assim, na presente informagSo/parecer far-se-d o respetivo enquadramento e caracterizagSo

do regime legal aplicdvel, procurando-se emitir opiniSo sobre o caso concreto da funciondria supra

referida face )s informac6es disoonibilizadas.

I - Enquodramento legislotivo:

. Decreto-Lei n.s 4/89, de 6 de Janeiro;

. Decreto-Lei n.e 276/98, de 11 de Setembro;

. Lei ns 64-412008, de 31 de Dezembro (Orgamento do Estado para 2009, com as alteraq6es que lhe

fora m sendo introduzidas at6 ao Decreto-Lei n.e 7 /2Ot5, de 13 de Janeiro)i

. Portaria n 1553-C/2008, de 31 de Dezembro;

. Lei n,e 35/2014, de 20 de Junho;

. Despacho n.s 15409/2009, de 8 de Julho;



ll - Regime legal do Abono poro folhos e a sua aplicogAo a trabalhadorcs dds

outorquias locais com o catego d de Assistente ticnico:

O "suplemento" ou abono para falhas caracteriza-se como um subsidio destinado a

indemnizar quem dele beneficie das despesas e riscos decorrentes do exercicio de fung6es

particularmente susceptiveis de gerar falhas contabilisticas em operaE6es de recebimentos e

pagamentos em servigos de tesouraria. O regime do abono para falhas encontra-se previsto no

Decreto-Lei ne4/89, de 6 de Janeiro, que produziu efeitos desde 0t/02/L989, sendo entSo aplic6vel

"aos funciondrios e agentes da administragdo central e dos institutos piblicos que revistam o

noturezo de servigos personalizodos ou de fundos ptiblicos" {cfr. artigo 1s), e estipulando no seu

artigo 2a alinea b) que "T€m direito a abono por falhqs: Os funciondrios ou dgentes que, ndo se

encontrqndo integrddos no carreiro de tesoureiro, manuseiem ou tenhom a suo guarda, nos dreas

de tesouraria ou cobrango, volores, numerdrio, titulos ou documentos, sendo por eles responsdveis".

Referia o ne1 do seu artigo 4e que "o abono para folhas a que se relere este diploma d fixodo

em 70% do vencimento da letra correspondente d cotegoria de ingresso no carreito de tesoureiro", e

o artigo 5s estabelecia no seu neL que "o abono poro falhas i reversivel dioridmente a favor dos

funciondrios ou agentes que d ele tenhom direito e distribuldo no proporgdo do tempo de servigo

prestado no exercicio dos fung6es", consagrando no seu ns2 a "formulo de cdlculo do valor didrio do

abono para falhos".

O Decreto-Lei ns276/98, 11 de Setembro, procedeu i alteragSo dos artigos 2e, 4a e 5a do

Decreto-Lei ne 4/89, de 6 de .laneiro, passando a alinea a) do ne1 do artigo 2e a referir apenas "os

luncionorios integrddos no correiro de tesoureiro", e o ne2 desse artigo a dizer que "no caso da

alinea b) do nimero dnterior, os correiras que em cada deportamento ministeridl rcm direito ao

abono pora falhos sdo determinddas por despocho conjunto do respectivo ministro, do Ministro dqs

Finangos e do membro do Governo que tiver a seu corgo a t'un96o publica" Ao artigo 2e foi aditado

um ne3 segundo o qual "o obono para folhas pode ser reconhecido d mdis de um funciondrio ou

agente por coda servigo ou organismo piblico quondo a actividode de guorda ou manuseomento de

volores ou dinheiros pAb cos abranja diferentes postos de trobalho, em resultado da organizogdo de

servigos ou orgonismos". Foi tambem aditado o a rtigo 2e-A, no qual se estatui que " As propostos do
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reconhecimento do direito ao obono poro falhas deverdo ser sempre devidomente funddmentddds,

designoddmente por refer|ncia d ou ds carreiras abrongidas, aos riscos efectivos e ds

responsobilidades que impendem sobre os funciondrios ou ogentes paro os quois e solicitado o

abono e aos montdntes onuais movimentodos" .

A Lei ns 54-A12008, de 31 de Dezembro, que aprovou o OrCamento de Estado para 2009,

alterou os artigos Le, 2e, e 4e, do Decreto-Lei np4/89, de 6 de Janeiro (cfr. artigo 24-o), passando

enteo esse artigo ls a dizer que "o diplomo i aplicdvel aos setvigos da odministragdo directo e

indirecto do Estodo, bem como, com adaptagdes respeitantes ds competencios dos correspondentes

6rgdos das outarquias locais, aos servlgos dos administrac1es autdrquicas", o artigo 2e a dizer que

"tdm direito o um suplemento remunerat6rio designodo "abono pora falhas" os trabalhodores que

mdnuseiem ou tenham d sua guardo nos dreas de tesouraria ou cobrdngo, volores, numerdrio,

t[tulos ou documentos, sendo por eles responsdveis", e que "as carreiros e ou categorios, bem como

os trobolhodores que, em cada departamento ministerial, t?m direito o "abono pora falhas", sdo

determinados por despocho conjunto do respectivo membro do Governo e dos responsdveis pelos

dreas dos finangas e do Administrogdo Piblico", e ainda, que "o direito a abono pora falhas pode ser

reconhecido o mais de um trobalhador por cada 6rgdo ou servigo, quondo a actividade de

manusedmento ou guordo referido no ne1. abronja diferentes postos de trabalho ". Por seu turno,

do artigo 4a passou a constar que "o montdnte pecunidrio do obono para falhas i fixodo na portoria

referida no ne2 do artigo 68p da Lei ns12-A/2008, de 27.02"

Como 6 sabido, a Lei ne12-A/2008, de 27 de Fevereiro, que fixava o regime de vinculagSo de

carreiras e de remunerag6es dos trabalhadores que exercem fung6es priblicas, foi revogada pela Lei

n,p 35/2014, de 20 de Junho (Lei Geral do Trabalho em Fune6es Priblicas).

A Portaria ne1553-C/2008, de 31 de Dezembro, ao abrigo do artlgo 68e, nez e no4, da Lei

ne12-A/2008, de 27 de Fevereiro, aprovou a "tabelo remunerat6rio dnica dos trobolhddores que

exercem fungdes piblicas", prescrevendo no ponto 9e que nos termos do nei. do artigo 4e do

Decreto-Lei ns4/89, de 6 de Janeiro, " o montdnte pecunidrio do abono paro lolhos d de 86,29€".

O Despacho npL5409/2009, publicado no neL30 da ll sdrie do DR de 8 de Junho, e

proveniente do Minist6rio das Finangas e da Admintstragdo Priblica, diz no seu pre6mbulo, al6m do

mais, o segu inte:

lf r (rlr')r)lAl;
I ..: . t :, : r rlirr,:r:r..rl.r',ro,



"O suplemento remunerot6rio designado "abono por fdlhas", regulomentado pelo

DL ne4/89, de 06.07, com a redocgdo doda pelo DL ns275/98, de 11.09, foi jd

objecto do revisdo a que se reportd o artigo 772e da Lei ns72-A/2008, de 27.02,

otrov{s da Lei ns54-A/2008, de i1.12, tendo jd sido fixodo o seu volor pelo

Portario nP7553-C/2008, de 31.12.

No entonto, o reconhecimento do direito oo seu abono depende do identificagdo

dos correiras e ou categorias, bem como dos trabalhadores que manuseiam ou

tenhdm d suo guorda, nos dreos de tesourdrio ou cobrongo, valores, numerdrio,

titulos ou documentos, sendo por eles responsdveis-

Atendendo o que, no octudl elenco dos carreiras, nAo existe qualquer carreiro ou

categorid inequivacdmente associada d esta drea, como onteriormente ocontecia

com o correira de tesoureiro, e qo fdcto de os trabolhadores nelo integrodos terem

transitodo pard o correira e categoria de dssistente tecnico, reconhece-se o direito

a esse abono oos trabalhadotes integrodos nessd correira e categotio que ocupem

postos de trobalho nas dreas de tesouroria ou cobronga que envolvom o

responsdbilidode inerente ao monuseomento ou gudrdo de volores, numerdrio,

titulos ou documentos.

Atende-se, dinda, oo caso especifico da odministrogdo locol, reconhecendo o

mesmo direito aos trdbolhodores das autarquios que seiom titulares da cdtegorio

de coordenador ftcnico da carreiro de ossistente t{cnico e que 5e encontrem nas

mesmds condicdes, bem como dos trobalhadores integrddos na categoria

s ubsiste nte de tesoureiro-chefe.

No que respeito ao reconhecimento do direito ao abono para falhos a

trabolhodores que ocupem postos de trobdlho cuia correira e categorio ndo seia o

de ossistente ftcnico, deverd o mesmo concretizor-se, em cada departomento

ministeriol, medidnte despacho coniunto do membro do Governo responsdvel

pelas dreos da Administrogdo Ptiblico e do tutelo respectiva."

E, neste sentido, determina que:

"7- TAm direito ao suplemento designodo de abono paro falhos, requlodo pelo DL

4/89, de 06.01, otterddo pelo DL ne276/98, de 17.09, e pela Lei 54-4/2008' de
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31.12, os trabolhodores tituldres da categorio de ossistente ticnico do correira

gerol de ossistente tdcnico que ocupem postos de trabalho que, de ocordo com a

corocterizagdo constante do mopa de pessoal, se reportem ds dreos de tesourorio

ou cobrango que envolvam o responsobilidode inerente oo monuseomento ou

guarda de valores, numerdrio, titulos ou documentos.

2- Nos autorquios locois, tAm ainda direito oo suplemento a que se refere o

nimero anterior os trobalhadores tituldres do cdtegorid de coordenador tacnico

do carreiro de dssistente ftcnico que se encontrem nas mesmas condig1es, bem

como os titulores da cdtegoria subsistente de tesoureiro-chefe.

3- o montdnte pecunidrio do abono paro folhos d o que se encontra fixado na

poftarid d que se relere o ne2 do artigo 68e do Lei np72-A/2008, de 27.02.

4- Nos termos dos nes 4 e 5 do artigo 730 da Lei np72-A/2008, de 27.02, o obono

para falhos d openas devido quando hajo electivo exerc[cio de Jung6es e enquonto

perdurorem os condigdes que determinaram o suo otribuigdo.

5- O reconhecimento do direito a abono paro falhas o trabolhodores integrados

noutras carreiras, ou titulares de outros cotegorias, efectuo-se mediante despocho

conjunto dos membros do Governo do tutelo e das Finongds e do Administrogdo

Piblico.

5- O presente despacho produz efeitos a 07.07.2009, relotivomente oos

trabalhodores que nessa dota se encontrossem nas condig1es poro o

reconhecimento do direito ao abono paro folhos."

A partir de 7/t/2009, rege, relativamente a abono para falhas na Administrageo Autdrquica, o

Decreto-Lei ne4/89, de 6 de Janeiro, alterado pelo Dt ne276198, de LL de Setembro, e revisto pela

Lei ne64-A/2008, de 31 de Dezembro, a Portaria ne1553-C/2008, de 31 de Dezembro, e o Despacno

nPt54O9 /2009.

Deste regime renovado constata-se que, para al6m de outras alteragSes, mudou a forma de

reconhecimento do respectivo direito. Com efeito, o reconhecimento do direito ao abono por

falhas deixou de decorrer da lei, sem necessidade de apreciagao discricion6ria por parte da

Administrageo Autdrquica, para exigir "decisdo odministrativa expressa" que o reconheEa de forma

l i-.'rlS9,)1815
lirt \ t..: rs,r.r.1i7.i .,|lr,r ..in



fundamentada, "designodamente por reftrAncio d ou ds correiros abrongidos, aos riscos efectivos,

aos montantes anuois movimentados e ds responsabilidodes que impendem sobre os funciondrios

ou agentes para os quois o mesmo 6 solicitodo" (cfr. artigos 29, ne2 e na3, e 2e-A, do DL ne4/89, de

6 de Janeiro, na redacEao dada pelo DL ne276/98, de 11 de Setembro, e Lei ns64s-A/2008, de 31 de

Dezembro, e, ainda, pontos 2 e 5 do Despacho ns15409/2009).

Neste sentido vai, para al6m da letra, o pr6prio espirito da lei. E basta para tal atentar no que se diz

no pre6mbulo do Decreto-Lei na 276/98, que procedeu i alteraqSo do Decreto-Lei ns4/89, de 6 de

laneiro, ai se dizendo que "Muito embora o reconhecimento do direito ao obono para falhas ao

pessool abrongido por esta previsAo seja feito, relotivomente a coda deportomento ministerial,

medionte despacho conjunto do respectivo ministro, do Ministto das Findngos e do membro do

Governo que tiver o seu corgo a fungdo piblico, tem havido diversos casos em que, d luz do

entendimento iniciolmente Jeito dos objectivos e do contexto daquele decreto-lei, se tem restringido

o Ambito da suo aplicagdo; mostro-se dssim conveniente esclorecer que o reconhecimento do direito

oo abono pora falhas ao abrigo do oludido disposigdo legal pode ser feito relotivomente a qualquer

trabolhador nAo integrado no correirQ de tesoureiro que seio responsdvel directo pelo

manuseomento e guardo de dinheiros ou valores p,Uicos. Considerou-se, porem, que, otentd a

diversidode de situagdes existentes nos servigos e as diferentes Jormos de orgonizagAo internd das

responsabilidodes pelo mdnuseomento e gudrdd de dinheiros piblicos, ero desei6vel flexibilizar os

critdrios de atribui7Ao do obono para falhos, sem prejuizo da indispensdvel equidade entre o risco e

a resoonsabilidade".

Em sintese:

i) Atualmente o regime do abono para falhas consta do Decreto-Lei n.-'4/89, de 6 de

Janeiro, na redag6o do Decreto-Lei n.s 276/98 de 11 de setembro, e da Lei ne 64-A12008;

iil Nestes termos, t6m direito a um suplemento remuneratorio designado "abono para

falhas" os trabalhadores que manuseiem ou tenham i sua guarda, nas Sreas de tesouraria ou

cobranga, valores, numerdrio, titulos oU documentos, sendo por eles responseveis - Cfr. na 1, do

arl:go 2e, do Decreto-Lei n.P 4/89;
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iii) De acordo com o estatuido no ns 3, do mesmo normativo, o direito a este abono pode

ser reconhecido a mais de um trabalhador por cada 6195o ou servigo, caso a atividade de

manuseamento ou guarda de dinheiros abranja diferentes postos de trabalho;

iv) Nos termos do ne 1 do artigo 3e sempre que se verifique impedimento tempo16rio dos

titulares do direito ao abono serd este atribuido aos trabalhadores que os substituirem no exercicio

efetivo das suas fun96es;

v) Apenas receber5o o abono para falhas os trabalhadores da Junta de Freguesia que

prestarem concretamente alguma das fung6es de manuseamento ou guarda de dinheiro e se

encontrem responsdveis por elas;

vi) Atualmente o valor do abono 6 de € 86,29 - vide na 9, da Portaria ns 1553-C/2008 de 31

de dezembro;

vii) De acordo com o estabelecido nos nss 4 e 5 do art.e 73e da Lei np L2-A/2008, de 12 de

fevereiro (na redagSo que lhe foi dada pelo art.e 37 da Lei ns 54-A/2008, de 31 de Dezembro), a que

corresponde o actual artigo 159e n04 da Lei nq 35/2074, de 20 de Junho, o abono para falhas 6

apenas devido quando haja exercicio efetivo de fung6es;

viii) Tamb6m de harmonia com o previsto no Despacho n.s 15409/2009, tem direito ao

suplemento designado "abono para falhas", os trabalhadores titulares da categoria de assistente

t6cnico da carreira geral de assistente tdcnico que ocupem postos de trabalho que, de acordo com a

caracterizagSo constante do mapa de pessoal, se reportem As dreas de tesouraria ou cobranga que

envolvam a responsabilidade inerente ao manuseamento ou guarda de valores, numerdrio, tftulos

ou documentos:

ix) A partir de IIOL/20O9 o reconhecimento do direito ao abono por falhas deixou de

decorrer da lei, sem necessidade de apreciagSo discriciondria por parte da Administrageo

Autdrquica, para exigir "dec,sAo administrativo expressa" que o reconhega de forma fundamentada,

"designadomente por refer€ncia d ou its carreiros abrangidas, aos riscos efectivos, aos montantes

onudis movimentados e ds responsabilidades que impendem sobre os funciondrios ou dgentes pord

os ouois o mesmo e solicitddo" .

Iitl\9'li$3;
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Ill- Do direito oo obono pora falhas de que se arroga o lunciondrio Ana Morinho:

Face i supra explanada configuragSo do regime legal aplicdvel,6 absolutamente inequivoco

que os trabalhadores das autarquias locais, com a categoria de Assistentes t6cnicos, esteo

abrangidos pelo direito a abono para falhas quando a actividade que desenvolvem se reporte as

dreas de tesouraria ou cobranga e envolvam a responsabilidade inerente ao manuseamento ou

guarda de valores, numer6rio, titulos ou documentos.

N5o conhecendo directamente quais as actividades desenvolvidas pela funciondria Ana

Marinho, reportamo-nos apenas )quelas que seo descritas pela mesma no seu e-mail para o STAL

de tLIII/I}L'. Ora, embora a funciondria refira que nao mexe em nume16rio diariamente, mas

apenas quando em substituigeo de uma coiega (recebendo o suplemento de abono para falhas

nessas ocasi6es), refere que realiza "Pogamentos por translerAncio bancdria ou cheque de foturos a

fornecedores subsidios atribuidos a entidades e impostos, todos os dios fo7o pogomentos", o que,

salvo melhor opini5o e a necessdria confirmagSo de conterjdo funcional por parte da Junta de

Freguesia, configura uma situaeao que envolve "a responsobilidade inerente oo manuseamento ou

guarda de volores, numerorio, titulos ou documentos" , e consequentemente justificard a atribuieao

daouele suplemento remuneratorio.

No entanto,6 ainda necessdrio atender ao seguinte:

il O mapa de pessoal tem de prever o posto de trabalho desta funciondria caracterizando o

mesmo como reportando-se )s dreas de tesouraria ou cobranga, que envolvam a responsabilidade

inerente ao manuseamento ou guarda de valores, numer6rio, titulos ou documentos.

ii| Tal como supra referimos, a partir de Lh/zoog o reconhecimento do direito ao abono por

falhas deixou de decorrer da lei, sem necessidade de apreciag5o discriciondria por parte da

Administragao Autdrquica, tendo por isso de ser proferida "decisdo odministrativa expresso" po(

parte do 5r, Presidente da lunta de Freguesia, com aprovageo do restante Executivo, que reconhega

de forma fundamentada o direito desta funcion6ria ao abono para falhas, "designodomente por

refer€ncio it ou ds correiras abrongidos, oos riscos efectivos, oos montontes onuais movimentados e

ds responsabilidades que impendem sobre os funciondrios ou ogentes paro os quais o mesmo e

solicitado".
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iiil No que concerne ao valor do abono para falhas, ascende actualmente a € 86,29 (cfr. n.e

9, da Portaria n.p 1553-iii) c/2008, de 31 de dezembro), determinando-se no artigo 5.e, do Decreto-

Lei n.e 4/89, de 6 de janeiro, que:

"Artigo 5.e

7 - O abono paro falhos d reversivel dioriomente o favor dos funciondrios ou ogentes que o ele

tenhom direito e distribufdo na propor?do do tempo de servigo prestado no exercicio das fung6es.

2 - O volor diorio do obono para folhos colcula-se por oplicogdo do f6rmulo

Abono paro folhas X 72

nx52

Em que n i iguol ao nimero de dios de trobolho por semano.

3 - Em cosos excepciondis, a reversibilidade de dreo de obono pora folhos pode ser fraccionoda a

favor dos funciondrios ou agentes que o ele tenhom direito e distribuidq no proporgdo do tempo de

setvigo prestodo no exercfcio das fung6es."

Assim, embora o leeislador tenha determinado um valor fixo para o abono para falhas. tal nio

sianifica oue seia este o valor que um trabalhador oue desemDenhe as func6es Drevistas no n.q 1.

do artiso 2.e. do Decreto-Lei n.e 4/89. de 6 de Janeiro. tenha direito a receber mensalmente a

este titulo. Com efeito, o abono para falhas caracteriza-se por ser uma contrapartida a que os

trabalhadores que manuseiam ou tenham i sua guarda dinheiro ou valores, titulos ou documentos,

tem direito, em virtude do risco e da responsabilidade que estas funedes acarretam. Pelo que,

atenta a natureza do abono para falhas, a f6rmula acima mencionada e o disposto nos n.as 1, 2, e 4

do artigo 159.s ne 2 da Lei n.e 35/2OL4, de 20 de junho, conclui-se que, o trabalhador s6 tem

direito a receber um montante a titulo de abono para falhas nos dias em oue efetivamente

desemoenhe as func6es mencionadas ou, nas situaeSes equiparadas por lei a servieo efetivo.

Existe, portanto, em principio, uma reversibilidade di6ria deste suplemento, sendo que o montante

estabelecido no n.o 9, da Portaria n.e 1553-C/2008, de 31de dezembro (€ 85,29) tem efeitos apenas



para determinar, atraves da f6rmula constante no n.e 2, do artigo 5.e do Decreto-Lei n.e 4/89, de 6

de janeiro, o valor didrio a atribuir ao trabalhador, a titulo de abono para falhas.

Neste sentido foi emitido um parecer pela Direcao Geral da Administraceo e do Emprego Ptiblico

respeitante ao abono para falhas e ao pagamento pelo n[mero de dias fteis de exercicio efetivo,

oue ora se transcreve:

"De ocordo com o disposto no n.e 7 do drt. 5.e do Dec. Lei n.e 4/89, de 6 de

Joneiro, com a redo7Ao doda pelo Dec. Lei n.s 276/98, de 11 de Setembro e pelq

bi n.e $!-A/2008, de 31 de Dezembro, o obono paro folhas 6 reversivel

diariomente a fovor dos trdbolhadores que a ele tenhom direito e distribuido na

proporgdo do tempo de servigo prestodo no exercicio das Jung6es, sendo que nos

termos do n.e 2 do mesmo ort.e, o seu volor didrio d calculado de acordo com a

seguinte f6rmula:

(Abono pora FalhasxT2) / (n x 52), em que n 6 igual oo nimero de dids de

trqbolho por semond.

Efetivomente, emboro se tate de um suplemento remunerct6rio processodo

mensolmente, tol como de resto ocontece com d remuneragdo base, isto ndo

significa, necessariamente, que o seu montdnte se reporte ao m€s. Tol

entendimento s6 poderia colher se o dispositivo legol aplicdvel- n.e 7 do referido

ort.e 5 - nAo contivesse qualquer mengdo a outro periodo temporol,

nomeodomente ao did como sucede no cdso vettente.

Constituindo o abono para falhos um suplemento que visd cobrir riscos que o

exercicio dos Jungdes de manuseomento ou guardo de valores, numerdrio, titulos

ou documentos, envolve, a suo percegdo terd de reportar'se aos dias em que o

trobalhador estd $etivomente a desempenhdJas.

56 assim se compreende que o legislodor tenha consagrodo, no Pteceito em

causa, o principio dd reversibiliddde didda do obono paro falhas'

Assim, a fixagdo, otuatmente em € 86,29 do montante pecunidrio do

suplemento em questdo ndo significd que os trabdlhddotes que o ete tiverem

direito sAo abonados mensdlmente ddquete quontitdtivo, servindo, dntes' tal

montdnte dpends pdrc eleitos de dpurdmento do volor diario o otribuir' a esse

titulo, de dcordo com a referida l6rmulo.
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como decorre de todo o exposto, imp6e-se concluir que durante o gozo de fdrias,

ndo ha lugor oo pagomento do suplemento em couso, d semelhongo, olids, do

procedimento que se imp6e ddotar nd generolidade dos situag6es em que o

trabalhodor ndo se encontre em exercicio efetivo de fun96es.

Atente-se, a este prop6sito, que nos termos dos n.es 4 e 5 do art.e 73.e do Lei n.9

12-A/2008, de 12 de Fevereiro, na redogdo que lhe foi dado pelo ort.e 37.e da Lei

64-A/2008, de 31 de Dezembro, o obono pora folhas d apenas devido quondo

hajo exercicio de fun7des, efetivo ou como tol considerado por ato legislotivo da

Assembleio do RepAblica, e enquanto perdurarem os condig6es que

determinorcm d suo otribuigdo'

lV - Conclus6es:

i) E absolutamente inequivoco que os trabalhadores das autarquias locais, com a categoria

de Assistente t6cnico, estao abrangidos pelo direito a abono para falhas quando a actividade que

desenvolvem se reporte es 6reas de tesouraria ou cobranga e envolvam a responsabilidade

inerente ao manuseamento ou guarda de valores, numer6rio, titulos ou documentos;

ii) Por referEncia As actividades descritas pela funciondria Ana Marinho no seu e-mail para

o STAL de LllLl,l20ts, embora a funcion6ria refira que nao mexe em numerdrio diariamente,

mas apenas quando em substituigao de uma colega (recebendo o suplemento de abono para

falhas nessas ocasi6esl, refere que realiza "Pogamentos por translerdncio boncdria ou cheque de

faturos a fornecedores subsidios at buidos d entidades e impostos, todos os dios lago

pogomentos", o que, salvo a necessdria confirma96o desse contefdo funcional por parte da Junta

de Freguesia, configurar6 uma situagio que envolve "d responsdbilidode inerente oo

mdnuseamento ou guarda de valores, numerdrio, titulos ou documentos", e consequentemente

iustifica16 a atribuig5o daquele suplemento remunerat6Jio;

iii) O reconhecimento do direito ao abono para falhas, mediante despacho do Sr.

Presidente da Junta, pressup6e a ocupagio de um posto de trabalho que, de acordo com a

caracterizagSo constante do mapa de pessoal, se reporte is Sreas de tesouraria ou cobranga que



envolvam a responsabilidade inerente ao manuseamento ou guarda de valores, numer6rio,

t{tulos ou documentos.

iv) Tendo em consideraglo, a natureza do abono para falhas, a f6rmula do seu calculo, e o

disposto nos n.es 1, 2, e 4 do artigo 159.s, do anexo da Lei n.o 35/2014, de 20 de iunho, conclui-se

que a trabalhadora s6 tem dlreito a receber um montante a titulo de abono para falhag nos dias

em que efetivamente desempenhou as mencionadas fung6es ou nas situag6es equiparadas por

lei a servico efetivo, existindo, portanto, em principio, uma reversibilidade diiiria deste

suplemento.

Este d, salvo melhor opiniSo, o nosso Parecer.

Joeo Gaspar Slm6es
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PRESIDENCh DO CONSELHO DE MINISTROS

E MINETERP DAS FINANCAS

E DA AD['llNlSTRA9AO PUBLICA

Portaria n.o 1553€/200E

de 31 de Dezembro

A presente portaria aprova a tabela remunerat6ria fnica
dos trabalhadores que exercem fung6es publicas, assim
se completando as disposig6cs de natureza remunerat6ria
essenciais i execugio da Lei n." l2-Al2008, de 27 de Fe-
vereiro, e se estabelecendo o enquadramento das remune-
rag6es base de todos aqueles trabalhadores.

Nos tcrmos do anigo 109." da Lei n.' l2-Al2008, de
27 de Fevereiro, os trabalhadores ser6o reposicionados
remuneratoriamente na tabela a partir dc I dc Janeiro de
2009. Para o efeito, por6m, h6 que proceder i actualizagio
das suas remuneraqdes base acruais.

Remuneragdcs quc n6o devam, nurca, ser absorvidas
pela tabela rcmunerat6ria [nica sao tamb6rn actualizadas
em igual percentagem.

Sao tamb6m actualizados os suplemcntos do <abono
para tblhas> e pelo exercicio de fung6es de secretariado,
adoptando j6 a rcgra da fixagdo cm montantes pecuni6-
rios exactos, decorrente da Lei n.' 12-A12008, de 27 de
Fevereiro.

Cumprindo o que oportunamcnte se acordou em sede
de negociagdo sindical, fixa-se em € 28 o minimo do pri-
mciro acr6scimo rcmunerat6rio rcsultante de alteracio dc
posiCeo remunerat6ria que deva ter lugrr apos a ransigdo
dos trabalhadores para os novos regimcs dc vinculagdo,
carreitas e temuneragoes.

Assim:
Ao abrigo dos n."'2 e 4 do artigo68.' da Lei

n.' l2-Al2008, de 27 dc Fevereiro:
Manda o Govemo, pelo Primeiro-Ministro e pelo Mi-

nistro de Estado e das Finanqas. o seguintc:
Lo E aprovada a tabela remunerat6ria irnica dos traba-

lhadores que exercem fungdes publicas, em anexo d. pre-
sente porlaria, contendo o numero de niveis remunerat6rios
e o montante pecuniario correspondente a cada um.

2.o Nos termos da subalinca l) da alinea b) do artigo 18."
da Lei do Orgamento do Estadr: para 2009 e dos n." 3
e 4 do anigo 4.' do Decrcto-Lei n.'353-4/89, de l6 de
Outubro, os indices 100 de todas as escalas salariais sdo
actualizados cm 2.9 o/o.

3.o A actualizag6o referida no nfmero anrcrior ndo pre-
judica a actualizagdo em montante superior, na mcdida do
estritamente necessdrio para fazer equivaler d rctribuigdo
minima mcnsal garantida as remuneragdes base que fos-
sem inferiorcs.

4.'Sio actualizadas, nos termos previstos nos numeros
anteriores:

a) As remureragdes base que nio coincidam com qual-
qucr indicc das escalas salariais;

,) As remunerag6es basc de titulares de cargos equi-
parados a fungdes dirigentes, mas que nio dctenham o
efectivo exercicio das competCncias de chefia, bem como
as do pcssoal dirigente constantc do anexo ir do Decrcto-Lei
t.' 406182, de2'7 de Setembro, que ndo esteja integrado no
designado (novo sistema retributivo da fun96o pirblicu.

5." Os montantes pccuniiirios referidos no n." 3 do
artigo 106." e no n.o 4 do artigo 108.", ambos da Lei

Diirto da Repibltca, l.'strie-N.'252 3l de Dezenbro de 2008

n." l2-Al2008, dc 27 de Fevereiro, s6o actualizados nos
termos previstos no n." 2.o

6."As grarificag6es previstas nas alincas b) e c) do n.' I
do artigo 6.'do Dccreto-Lei n.o lt0-A/8t,de t4deMaio,
s6o achralizadas em 2,9olo.

7.' O adicional i remuneragio criado pelo artigo 5.'
do Decreto-Lei n." 61192, de I5 de Abril, continua a ser
abonado aos habalhadores dos corpos especiais abrangidos
pela alinea a) do n.' I do artigo l8.o da Lei do Orgamento
do Estado para 2009, nas mesmas condir;6es cm que ac-
tualmente o v€m pcrcebendo.

8." O adicional i remuneragSo dos trabalhadores, quer
dos corpos especiais rcfcridos no nrimero anterior, qucr dos
corpos especiais ji revistos, 6 actualizado em2,9Vo.

9." Nos termos do n.' I do artigo 4.' do Decreto-Lei
n." 4/89, de 6 de Janeiro, o montante pecuni6rio do <abono
para falhas> 6 de € 86,29.

l0."Nos termos do n." 5 do artigo 33.' daLei n.' 212004,
de 15 de Janeiro, o montante pecuni6rio do suplemento
remunerat6do pelo excrcicio dc fun96cs de sccretariado
6 de € I16,63.

I 1." Nos termos do n.' 5 do artigo 104." da Lei
n.' 12-Al2008, dc 27 dc Fcvereiro, o montante pecuni6rio
ali rcfendo 6 de € 28.

12.'A presente portaria produz efeitos desde I de Ja-
neiro de 2009.

Em 3 I de Dezembro de 2008.

Pelo Primeiro-Ministro, Fernando Teixeira dos Santos,
Ministro dc Estado e das Finangas. - O Ministro de Estado
e das Financas. Fernando Teixeira dos Santos.

ANEXO

(a que se refere o n.o 1.o)

Tabela remuneEt6ria 6nica

voiraitc t'ccun'iino (.rtus)

RlvlMG (a)
532.08
581,58
635,07
6lt3,t3
718,05
7139,54

8J?,60
892,51
944.02
995,51
| 047
098,50
149,99
201,43

304,46

407.45
458,94
510,.13
561,92
6t3,42
664,91
716.40
761.89
819.18
1370,Ii13

922,37
971,36

15.

l13

2 025.15



Didrio da Republica, l.'strie-N."252-ll de Dezembro de 2008

Mo anr€ p(dn,rno (curos)
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Montana pecunidrio (eurctl

6 041.71
6 093,22
614,1,71
6 196.20
6 241 ,7t
6 299,19
6 350,68

2076,84
2 t28,34
2 t79,83
2 2f 1,32
2 282,81
2 33,{,30
2 385.80
2 431 ,29
2 488,78
2 540,21
2 59t,76
2 643,26
2 694,',t5
2146,24
2 797.73
21t49.22
2 900,72

3 003,?0
3 055.19
3 l06.6tt
3l58,lr.l
3 209,6?
3 26 r,16
I tr2,65
I164.14
3 415,64
J 467,11
3 5t8,62
3 570,11
I 621,60
3 673,10

3 776,04
3 821.5?
3 879.06
I930,56
3 982.05
4 011,54
4 01t5,01
4 86,52
4 188,02
4 )39,51

4291
4 342.49
4193.98
4 4,+i,4E
4 496,91
1548,16
4 599,95
4 651,44
4 702.,94
4 7 51.13
4 805,92
4 l{57,41
4 908.90
4 960.40
5 01 t.89
5 061.3n
5 11,1,87

5 -120.84

5 421.82
5 4T 5,32
5 526,81
5 578,30

5 68 r,28
5 7i2.71
5 784.27
5 815.?6
5 8li7,25
5 918,74
5 990.2,1

MrNtsTERlo DAS ITNAN9AS

{o) Rcmbs$ao mlnn ftital Srn tl|.tt llMMc).

E DA ADMINISTRACAO PUBLICA

Portaria n.o 1553-D/2008

de 31 de Dezembro

A presente portaria procede e revisdo anual das tabelas
dc ajudas de custo, subsidios dc rcfeigdo e dc viagem, bcm
como dos suplementos remunerat6rios, para os trabalha-
dores em fung6cs priblicas-

Sao tamb€m actualizadas as pens6es de aposcntaQdo
c sobrevivdncia a cargo da Caixa Ccral de Aposentagdcs
(CGA) com acto determinante at6 3l de Dezembro de
2007 .

Sdo aumentadas em 2,9 7o as pensdes de aposentagao,
reforma c invalidez de montante ate 1,5 yezes o indexante
dos apoios sociais (IAS) e as pens6es de sobreviv€ncia,
dc preqo dc sanguc e outras dc valor global at€ 0,75 vezcs
o IAS; em 2,470 as pens6es de aposentageo, reforma e

invalidcz de montante superior a 1,5 vezes o IAS e igual
ou inferior a 6 vezes o IAS e as pensdes de sobreviv€n-
cia, de prcao dc sanguc e outras de valor global supcrior
a 0,75 vezes o IAS e igual ou inferior a 3 vezes o IAS, e

em l,5Yo as pensdes de aposcntaQao, reforma c invalidez
de montante superior a 6 vezes o IAS e igual ou inferior a

l2 vezes o IAS e as pcnsdes dc sobreviv€ncia, de prego de

sargue e outras de valor global superior a 3 vezes o IAS
e iqual ou inferior a 6 vezes o lAS.

-As 
pcns6es de aposentagdo, reforma e invalidez de mon-

tante superior a 12 vczcs o IAS e as pensdes de sobrcvi-
v€ncia, dc prego dc sangue e outras dc montante superior
a 6 vczes o IAS nlo slo actualizadas.

Tal como nos anos antcriorcs, mantdm-se o esqucma de

oenstles minimas de aposentaqdo. reforma e invalidez e dc

sobrevivincia. com bisc em cscaldcs dc tempo de sewigo
a partir de cinco anos, cujos valores sdo actutlizados, para

o ano de 2009. cm 2,9Yo.
As pensdes fixadas com basc em tempo de servigo in-

fcrior a cinco anos e de valor at6 ao da corrcspondcnte
pensdo minima que vigorou em 2008 (€ 220,99 c € I t0,50,
rcspectivamcntc, para as pensdcs dc aposentaqdo, rcfonna
e invalidez e para as pens6es de sobreviv€ncia) beneficiam,
do mesmo modo, de uma actualizzgio dc 2,9oh

E igualmente actualizado o subsidio de refeiqdo para

€ 4,27, o quc reprcsenta um aumento de 4 7o relativunente
ao montante actualmente em vigor

As tabclas de ajudas de custo em tenit6rio nacional c

ou no estrangeiro sdo revislas em pcrcentagcm igual d das

remuneragdes base, ou seja, em 2,9 0/o.

A actualizagio de todas estas prestagdes pecuni6rias
6 reoortada a I dc Janciro dc 2009. Nos termos da lci, a

materia do prcsente diploma foi objecto de apreciagdo
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Gabinete do Secretdrio de Estado das Comunidades
Portuguesas

Despacho n.o 1540,U2009

Ao abrigo do disposio nos n.*2 e 4 do artigo 211." do Decreto-Ler
n." .llt1/97, de l0 de Dczembro. c na alinea.l) do n " 4 do artigo 24.'do
Decreto-Lei n." 204i2006, dc l? de Outub.o, Elias Ant6nio de Sousa
6 domeado para o ca(go de cdnsul honortirio de Portugal ern Durban,
Alrica do Sul

I de Sctembro de 2008. o Secretirio de Estado das Comunidades
Portuguesas. lrdrio f ernandet lu Silva Bragu. 

2019g369.1

Despacho n.o 15i10512009

\os tcrmos dos n." 2 c .l do aniBo 28." do Dccrero-l-ci n." 181.,97,
dc l0 dc Dczembro. e ao abrigo do disposto na alinea.fl do n." 4 do ar-
tigo 24.'do Deoreto-Ler n.'20:l/2006, de 27 dc Outrbro,6 o Sr. (ieotfrey
Bernard da Silva llomeldo para o cnrgo de cdnsul honordrio de Portugal
ijm Ceorgctown, Cuiana.

l0 dc Dczembro dc 2008. - O Socretido de Estado da$ Comunidrdc!
Ponugucsis. ,{nt(inio fsrnandes tla Silw grugr. 

,O,r*rrr,

Oespacho n.o 1540512009

Nos te mlos do n." I do anigo I lj. " do Regulamcnto Consular. aprov edo
pcb Dccroto-Lci n." 71./2{}09, dc .} I dc Mar1o, c o Sr Altrcdo Lourengo
Pimcnta nomeddo para o cargo dc cdnsul honorlflo dc Po ugal em
Windhock, Namibir.

4 dc Maio dc 20{}9. O Socrctirio de Estado das Comunidades
Portugucsa.s..lnldri{rFsnurulcsduSilvaBrugu 

20198j661

Despacho n.o 154022009

Nos tcrmos do disposto naalinca/l do n." 4do artigo 24." do l)c.reto-
-Lcr n.' 2t)4r20()6, dc 27 d(r Outubro. e o Sr' JosC l-hcriaga exoncr|do, d
seu pedido, do cargo de c6nsui honoiilio de Portugal cm Miami.

5 dc Maio dc 2009. - O Sccrotirio de Estado das Comunidadcs
Portuguqsrs,,.lrtrrirF'cuande:tlaSilvullraga. 

20lgg3j?2

Despacho n." 15408/2009

i - Nos Leml()s e ao abrigo das disposiQdes conjuga<las dos n.* 3 e
4 do anigo 2 " c do artigo 6." do l)ecrcl$l,er n.' 262.88, dc 23 de .,u-
lho, nomeio para cxerccr as tonqacs dc asscsso a diplomdtica no meu
(;aL,anctc o primeiro-secrctario dc !'mbaixada do quadro I do Minrsterio
dos Ncgoc;os Esn angeiros .,orge Manuel Femandes.

L\o noLncado c a(ribuida a relnuneraQio mensal corrcspondenle
ao venormcnto e dcspcsas Jc ropresentaqdo fixrdos para osadjuntos dos
gabinetes dos mcmb[os do Govcmo, acfescida dc subsidio de rcleigio
e demxis rcgalras cm vlgot

I - Os subsidios dc f6rias c dc Nalal a quc tiver direito. nos (ermos
da lei. tcrdo por base aqucla rcmuncnslio mensaL-

-l - O prescnlc dcspacbo pruduz etcitos a panir de 5 dc Maio dc
2009

9 dc Junho dlj 20u9. O Sccrctririo de lstado das Conlunrdadcs
f)ofugucsas. .,1/4o4lo fcrnandes dc Silvu Brag,r. 

,U,nrrOq

MtNtsTERto DAS FtNANgAS

E DA ADMINISTMCAO POEUCN

Gabinete do Ministro

Despacho n.o 15409/2009

(l suplemcnto remuncrrtorio dcslgnudo (rbono par0 t'alhasr, rcgula-
nrcnldo pelo Decr.to-Lci n." 4/89, dc 6 de Janotrc. com c redacs,o dadll
pcjo l)ccret{r-Lci i." 274,/99. do : I de Setcrnbro. lbiJaob,eclo dl rcvisio
n qu€ \e rcponn o :uhgo I 12." da t-ci n.'' | 2-4,'2008, dc 2? dc Fcvererfo.
rrrav6s da Lei lL ' 64-Ai l00lt. dc I I dc Dezembro. tcndo jii sido fl-{ado
o jcu valor pelo Ponar-in n.' l5ii-C.:2001t. d€ I i de Dczcmbro.

Diirb da Repiblica, 2." siric -- N." 130 - 8 de Jtlho de 1009

No entanto, o reoonhecimcoto do direilo ao scu abono depend! d3
identificaQio das cafteiras e ou catcgotias, bem como dos trabalhadores
que manuscicm ou tcnham i sua guarda. nas 6rcas de tcsouraria ou
cobraoga, valores, numeririo, dtulos ou documcntos, scndo por eles
responsavels.

Alendendo a quc, no rctual elenco das cdneiras. nio existc qualqucr
carcira ou categoria inequivocamente associada a estr irea, como
antciormente aconlecia col]l a careira dc tcsourciro. e ao iacto de os
trabalhadores nela intcgrados terem tmnsitado para a carrcita c calegoria
de assislentc ticnico, rcconhece-se o diteito a esse abono aos trahalhado-
aes intcgrados nessa carreira e catcgoria qud ocupem postos do Eabalho
nas ,rcas dc tesouraria ou cobranga que envolvam a responsabilidade
incrcnte xo manuscamento ou guatda de valores, numeririo, titulos ou
docunlentos.

Atende-se. ainda, ao caso especilico da administaagdo local, reco-
nlrccendo o mesmo direito aos tnrbalhadorcs das autarquias que scjam
titullres da categoria de coordenador licnico da carreira de assistcntc
tdcnico e quc se encontrcm na.i mesmas condigdes, bem como ao$ tra-
balhadores inlegodos ra cateBoria srbsistcntc de tesourciro-chcfc.

No que respeita ao reconhccimcnto do dircito ao abono para lllhas a
trabalhadorcs quc ocupctn poslos dc trabalho cuja carcira e catcgo(ia
nio scia a dc a-ssistenic tecnico, devord o mesmo concrelizai-Jc, em cada
deparlamcnto ministcrial, mcdidntc dcspacho coojunto do membrc do
Covcmo respons:ivel pelas dteas da Administrageo I'iblica c da lulcla
respc!ttva.

Nos tcrmos c ao abrigo do disposto no n." 2 do anigo 2." do Decret$
-Lr,'i n.'4189, de 6 de Janciro, allcrado pclo Decreto-LDi o-" 276198.
de I I de Setembro. e pcla Lei n." 64-A/2008. de 3l de Dezcmbro,
ocrclTmna-se o segulnlc:

I - Tem direito ao suplcrrcnt() designado <abono para lalhasr.
rcgulrdopcl,rDecretcl crn.o4.Rq.de6dcJJnciro.altcradr,feluDecrJ.)-
-Lei n :76lq{. Jc L dc Sercmbro. e pel.r Lcr n."{'.1-{.2{}0X.oeJILlc
Dezcrnb.o. os tribalhadores (ituiarcs da catcqoria de assis(cnte :6cnlco
rla rafferrr gcral dc r\sr\rerrlc tecnr;o que oiupem postos de trabJlh!
quc, dc acordo colr o caractcrizaQio cons(antc do maFa dc pessoal, se
rcprrnem ;s jrcas dc leroul.rr ia 'ru cobrang:r qLrc in!,rl\ am ir rcsp()nsu-
bilidid'r incrcnle iro mdnusermenla ou guirrda J( !dlores. nurneraflu,
tituios ou documcntos.

2 - Nas autarquias locais, t€m oinda direito ao suplctncnto a qua
jc rclere rr numcro antcrior,rs trablrha.iores tjlularcs dn cdtuconr dc
corrrdenrd,'r ticnrcr) Jr caficira dc J\5rslcnte t..cnicu Jua jc enao')tfcm
nas In(!mas condtidcs- bcm como u\ lit littcs Ja cat..gorra subsr,terrtc
dc tcsoureiro-chctt.

J 0 montantc pecunid|io do abono paru t'alhas 6 o que sc cn-
contra tlxado na portaria a que sc relere o n." 2 do artigo 68." da Lci
n." lZ-A,/2008, dc 27 de Fevcreiro.

4 - Nos lermos dos n."'.+ e 5 do artiqo 7J." da Lei n." t2-Ail00li. o
abon,r para l:rLh.ri c dpena: de\tJo quiniio hrja cteclt'"o e(Lycjcl,) Jc
fun9des_e enquanto pcrdurarem as condigdcs que determinamm a sua

5 - O rcconhecimento do dir'eito a abono para f'alhas a trabalhador.es
;nlcgrados noutras carreiras. ou titulares dc outras cxtcgoriils. clcclua-se
mcdiantc despacho conjunk) dos lncmbros do Covemo dt tulela c das
Finrnqas e da Adftinistla$rio Publica-

6 O prcscnlc despacho produz efbitos a I de Janeiro de 20()9.
rclativamcntc aos trabalhadores quc nessa data se encLJntrasseln nas
condigdes pirra o rccotrhecimcnlo do dircrto ao abono par falhas.

l0 do Junho de 2U)9- O Minisiro dc f.stado e das Financas. lcr-
nand', fertnru dos Snrt"t.

20 t981522

Desoacho n.o 15410/2009

I - Ao abrigo do disposlo no artigo 42." da Lci Orgdnjca do Banco dc
Ponugal, aprovada peia Lci n.' 5/98, dc I I dc.lancirc, com ds ahemgdes
inlroduzidas pelos Decrems-Lcis n. '' I l8/2001. de I7 de Abril, 50/:004,
de l0 de Mar9o, e .19/200?, de 20 de Feverciro, rcnovo a noneaQiio do
Dr Amivel Albcrto Freixo Calhau para desempcnhar as furcdcs dc
orenrbro do Coosclbo de Atlditoria do Bdnco de Ponuqol na aualidadc
dc rcv,.of oilui.rl JJ j,)n(is.

I 0 presentc dcspircho produz el'eilos a l2 dc \{arc Je :009.
I dc Julh0 dc 200t. 0 Minisro dc Esrado e das Financas. tzriranrlo

lct.tt'trt Jo: Sunul
20 L9rt58lf

Caixa Geral de AposentaQ6es, l. P.

Aviso n.o 12010i2009

Drn currprimcnto no disposto no .rrtigo l00" do Dccrclo-Lci
n '498,7?. dc ,) dc Dczcmbro (blslaluto Ca Aposcnuviu). l,)rnir-\c


