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PREFÁCIO

“Um orçamento é tão natural como uma árvore e um parlamento 
tão belo como uma borboleta.”

Álvaro de Campos, in «Poemas», Ode Triunfal

Heterónimo de Fernando Pessoa

Para um cidadão comum saber o que é, e para que serve, o 
Orçamento do Estado, deveria ser suficiente a consulta à lei funda-
mental do país. Ora, recordemos então a Constituição da República 
Portuguesa, de 2 de Abril de 1976 (revista pelas Leis Constitucionais 
n.ºs 1/82, de 30 de Setembro, 1/89, de 8 de Julho, 1/92, de 25 de 
Novembro, 1/97, de 20 de Setembro, 1/2001, de 12 de Dezembro, 
1/2004, de 24 de Julho, e 1/2005, de 12 de Agosto), para termos uma 
ideia de qual o “objecto” que se pretende descomplicar com este livro.

De acordo com o artigo 105º da C.R.P., o Orçamento do Estado 
contém “a discriminação das receitas e despesas do Estado, incluindo 
as dos fundos e serviços autónomos” e o “orçamento da segurança 
social”. Deve ser “elaborado de harmonia com as grandes opções em 
matéria de planeamento e tendo em conta as obrigações decorren-
tes de lei ou de contrato” deve ser, ainda, unitário e especificar “as 
despesas segundo a respectiva classificação orgânica e funcional, de 
modo a impedir a existência de dotações e fundos secretos, podendo 
ainda ser estruturado por programas”.
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Mas será o Orçamento de Estado apenas uma discriminação de 
receitas e de despesas? Na verdade, é um articulado bem mais vasto 
do que aparenta naquela simples definição.

É comum encontrarmos normas intrusas nas Leis do Orçamento 
de Estado. Afirma o Professor Doutor Carlos Blanco de Morais 
no seu “Manual de Legística”: “Nem a Constituição, nem as leis de 
enquadramento (como a orçamental), nem os regimentos dos órgãos 
de soberania (…), consagram proibições à existência de normas in-
trusas em leis comuns e em leis reforçadas. (…) Dessa ausência tem 
resultado a presença de uma elevada taxa dessas normas na lei do 
Orçamento de Estado (…)” (Blanco de Morais, Carlos − “Manual de 
Legística – Critérios Científicos e Técnicos para Legislar Melhor”, 
ed. Verbo, Lisboa, 2007, pp. 168-169). 

Apesar desta má técnica de produção normativa, os últimos or-
çamentos têm sido uma afirmação do princípio da autonomia local, 
por isso temos referido que aqueles têm seguido os trilhos e carris 
da Constituição. Permitam-nos que vos recorde o acórdão 494/2015 
do Tribunal Constitucional na seguinte passagem: «o princípio 
da autonomia local afirma-se, no horizonte do Estado de Direito 
democrático, como dimensão estruturante do nosso modo de ser 
coletivo, inclusive no marco geográfico mais dilatado das democra-
cias europeias, supondo a existência de autarquias locais dotadas de 
órgãos de decisão constituídos democraticamente e beneficiando de 
uma ampla autonomia quanto às competências, às modalidades do 
seu exercício e aos meios necessários ao cumprimento da sua mis-
são”. Também na Carta Europeia de Autonomia Local, assinada em 
Estrasburgo em 15 de outubro de 1985, e de que o Estado português 
é parte, inscreve-se preambularmente que “as autarquias locais são 
dotadas de órgãos de decisão constituídos democraticamente e bene-
ficiando de uma ampla autonomia quanto às competências, às moda-
lidades do seu exercício e aos meios necessários ao cumprimento da 
sua missão”. Notando ainda que “o exercício das responsabilidades 
públicas deve incumbir, de preferência, às autoridades mais próximas 
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dos cidadãos”. O poder local surge então, de acordo com a Consti-
tuição, como componente do Estado democrático, que é, em si, um 
factor de união e coesão territorial. O poder local tem permitido, 
em muitos casos, uma participação abrangente das populações no 
exercício da administração, e tem sido um importante catalisador da 
formação cívica dos cidadãos, ao contribuir, objetivamente, para o 
fortalecimento do interesse geral e para o progresso das suas terras. 

Ao celebrar um século de administração civil e quarenta anos de 
poder local democraticamente eleito, não será excessivo afirmar-se 
que o poder local, as freguesias e os municípios, constitui um dos 
principais alicerces do regime democrático. É, portanto, património 
do povo português. Nas palavras do Professor Doutor Cândido de 
Oliveira, existe no poder local um «conjunto de poderes constitucional-
mente garantidos», tais como «o poder de dispor de órgãos próprios eleitos 
democraticamente; o poder de dispor de património e finanças próprias; 
o poder de dispor de um quadro de pessoal próprio; o poder regulamentar 
próprio; o de exercer sob responsabilidade própria um conjunto de tarefas 
adequadas à satisfação dos interesses próprios das populações respetivas», 
que «garante à administração local uma situação de não submissão em 
relação à administração do Estado», e constitui «aquilo a que poderíamos 
chamar a vertente de defesa da autonomia local» (Cândido de Oliveira, 
António − Direito das Autarquias Locais, Coimbra Editora, 2013, pp. 
92- 93). Como uma lei, com o poder de produzir efeitos jurídicos, 
pode destruir ou construir as orlas desta floresta da autonomia local.

O percurso do poder local tem sido uma longa jornada em que 
as autarquias encontraram forma de ultrapassar as contingências 
políticas, geográficas e ideológicas para unir esforços por objetivos 
comuns. Um exemplo claro disso mesmo foi a constituição da 
ANMP, Associação Nacional dos Municípios Portugueses, e da 
ANAFRE, Associação Nacional de Freguesias, instituições que, por 
imperativo legal, devem ser consultadas previamente sempre que se 
trate de propostas de lei que digam também respeito às autarquias 
locais, como é o caso da proposta de lei de Orçamento de Estado.
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Nesta Lei de Orçamento de Estado para 2017, a ANAFRE regista, 
positivamente, as propostas significativas no que diz respeito à auto-
nomia da administração local, em particular, na ausência de restrições 
especiais de contratação de pessoal e da gestão dos recursos finan-
ceiros. No respeito do princípio constitucional da autonomia local. 
Assinalámos, na audiência prévia, como apreciação global positiva o 
acolhimento na presente proposta de lei da reivindicação relativa à 
equiparação dos eleitos locais aos outros titulares de cargos políticos 
no que respeita à responsabilidade financeira, ao acolhimento pelo 
Governo, em decreto-lei próprio, da necessidade de norma especial 
respeitante às Freguesias relativa ao regime simplificado do SNC-AP, 
bem como do pedido de adiamento da sua entrada em vigor para 1 
de janeiro de 2018. Mas, quanto às transferências financeiras indi-
cadas no OE/2017, não podemos deixar de sublinhar a necessidade 
de uma maior justiça na repartição de recursos financeiros, e em 
resultado apreciar negativamente a insuficiente participação deste 
montante no âmbito do Orçamento Geral do Estado, sobretudo 
quando comparado com as projecções que podem ser construídas a 
partir da aplicação dos parâmetros da Lei das Finanças Locais.

Quero finalizar agradecendo o convite para prefaciar a presente 
obra, desafio encorajado e lançado pelas Dra. Filipa Matias Magalhães 
e Maria Leitão Pereira, coordenadoras e autoras do “Descomplicar 
o Orçamento de Estado 2017”, projecto que vê, pela terceira vez, a 
luz do dia, esperando que este livro concretize plenamente o obje-
tivo de ser um instrumento quer para o cidadão comum quer para 
os profissionais de várias áreas não jurídicas, assim como para os 
autarcas, e todos poderem melhor compreender e aplicar as “teias 
da lei” do Orçamento de Estado.

Campo de Ourique, Lisboa, 17 de janeiro de 2017

Pedro Cegonho

Presidente da Associação Nacional de Freguesias 
e presidente da Junta de Freguesia de Campo de Ourique
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A LEI DO ORÇAMENTO DE 
ESTADO 2017 E O CONTROLO 

DO RECRUTAMENTO DE 
TRABALHADORES − REGIME GERAL

Miguel Lucas Pires

Professor Auxiliar da Universidade de Aveiro

1. A prorrogação da vigência de diversas 
disposições da Lei do Orçamento do Estado 
para 2015 (doravante LOE 2015) na Lei do 
Orçamento do Estado para 2016 (doravante 
LOE 2016)

A generalidade dos preceitos da LOE 20151 (não apenas os desti-
nados à Administração Pública), destinando-se a vigorar unicamente 
durante o ano de 2015, assumiram uma vigência plurianual, ao invés 
do que sucede com a generalidade dos preceitos contidos em normas 
orçamentais, destinadas a vigorar unicamente durante o ano a que 
respeita o orçamento em causa.

1.  Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro.
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Com efeito e depois de prorrogada a sua vigência, até à entrada 
em vigor da LOE 20162, por efeito das disposições conjugadas do 
art.º 12.º-H, n.ºs 1 e 2, da Lei de Enquadramento Orçamental3 e do 
art.º 1.º do Decreto-Lei n.º 253/2015, de 30 de dezembro, sucedeu 
o mesmo após a entrada em vigor da LOE 2016, particularmente 
no que concerne às normas respeitantes à Administração Pública.

Com efeito e conforme salientado por nós na edição desta obra 
respeitante ao Orçamento do Estado de 20164, ao contrário da 
sistematização adotada pelas Leis do Orçamento de Estado que vi-
goraram nos anos anteriores − nas quais se optava por reproduzir, 
com algumas alterações, o regime ditado para a Administração Pú-
blica − a atual LOE 2016 optou por prorrogar a vigência de diversos 
preceitos da LOE 2015.

Com efeito, o art.º 18.º, n.º 1, da LOE 2016 determinava a 
“prorrogação dos efeitos” dos artigos 38.º a 46.º e 73.º da LOE 2015, 
embora ressalvando a sua progressiva eliminação a partir de 2017.

Conforme realçámos, “Do ponto de vista estritamente jurídico, esta 
parece-nos uma solução manifestamente anómala, pois se a prorrogação 
de efeitos da LOE 2015 até à aprovação da lei orçamental a vigorar 
durante o ano de 2016 se compreende, atendendo à necessidade de evitar 
um vazio normativo, com a aprovação da LOE 2016 a solução natural 
seria a cessação de vigência da globalidade das normas da LOE 2015 
(exceto, naturalmente, aquelas excecionais destinadas a uma vigência 
perene, como sucede com as que procedem a alterações ou revogações 
de normas de outros diplomas), ainda que, como aconteceu nas últimas 

2.  Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março.

3.  Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, republicada pela Lei n.º 41/2014, de 10 de julho.

4.  Vide Miguel Lucas Pires, "A Lei do Orçamento do Estado para 2016 e o controlo de re-
crutamento de trabalhadores – regime geral", in Descomplicar o Orçamento do Estado 2016, 
Vida Económica, pág. 134.
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leis orçamentais, as soluções constantes desta última viessem a ser re-
produzidas, com maiores ou menores modificações, na LOE 2016.”5.

Por força dessa remissão contida no art.º 18.º, n.º 1, da LOE 2016, 
continuaram em vigor, durante o ano 2016, as seguintes soluções, 
consagradas nos preceitos da LOE 2015 que adiante se enumeram:

a) proibição de valorizações remuneratórias (art.º 38.º da LOE 
2015)6;

b) condições de atribuição de prémios de desempenho (art.º 39.º 
da LOE 2015);

c) graduação de militares em regime de voluntariado e contrato 
(art.º 40.º da LOE 2015);

d) inadmissibilidade de atribuição de prémios de gestão (art.º 
41.º da LOE 2015);

e) regulamentação da determinação do posicionamento remune-
ratório (art.º 42.º da LOE 2015);

f) montante do subsídio de refeição (art.º 43.º da LOE 2015);

g) regras respeitantes ao pagamento de ajudas de custo, trabalho 
suplementar e trabalho noturno nas fundações públicas e nos 
estabelecimentos públicos (art.º 44.º da LOE 2015); 

h) valores a pagar por trabalho suplementar ou extraordinário 
(art.º 45.º da LOE 2015); e 

i) exceções aplicáveis ao setor público empresarial em sede de 
pagamento em duodécimos do subsídio de Natal e do paga-

5.  Miguel Lucas Pires, ob. e loc. cit..

6. Com a ressalva do disposto no art.º 153.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 243/2015, de 19 de 
outubro, que aprovou o estatuto profissional do pessoal com funções policiais da Polícia 
de Segurança Pública.
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mento de trabalho extraordinário ou suplementar (art.º 46.º 
da LOE 2015). 

Resultava, por isso, a contrario, do supracitado art.º 18.º, n.º 1, 
da LOE 2016 que o art.º 47.º da LOE 2015 7 − respeitante ao con-
trolo do recrutamento de trabalhadores no âmbito da administração 
direta e indireta do Estado, bem como à generalidade das entidades 
reentrantes no âmbito de aplicação da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (doravante LTFP)8, tal como delimitado pelo 
art.º 1.º deste último diploma – havia cessado a sua vigência com a 
entrada em vigor da LOE 2016.

Contudo e em momento posterior à edição desta mesma obra 
no ano 2016, a Lei de Execução Orçamental para 2016 (Decreto-
-Lei n.º 18/2016, de 13 de abril) veio, afinal, a repristinar, de modo 
praticamente integral, a solução contida no art.º 47.º da LOE 2015, 
no que respeita ao controlo geral de recrutamento de trabalhadores 
por parte da generalidade dos empregadores públicos.

Ou seja, ao invés de ter incluído no n.º 1 do art.º 18.º da LOE 
2016 uma remissão expressa para o art.º 47.º da LOE 2015 (à imagem 
do que se verificou com outros tantas normas do mesmo diploma), 
optou-se por, meses mais tarde, recuperar a mesma solução contida 
em tal preceito.

Deste modo, verificou-se que, entre a data de entrada em vigor da 
LOE 2016 e a entrada em vigor do diploma de execução orçamental 
do mesmo ano, os limites à contratação por parte da generalidade 

7.  Acerca deste preceito, vide Miguel Lucas Pires, "A Lei do Orçamento do Estado para 
2015 e o controlo do recrutamento de trabalhadores – regime geral", in Descomplicar o 
Orçamento do Estado 2015 (coordenação de Ana Filipa Magalhães e Maria Leitão Pereira), 
Vida Económica, 2015, págs. 105 a 116.

8.  Aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, alterada pela Declaração de Retificação 
n.º 37-A/2014, de 19 de agosto, pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, e pela Lei n.º 
84/2015, de 7 de agosto, e pela Lei n.º 18/2016, de 20 de junho.
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dos empregadores públicos eram unicamente os previstos na LTFP 
(vide n.º 3 do presente texto), voltando a ser substancialmente os 
mesmos previstos na LOE 2015 após a entrada do diploma de exe-
cução orçamental.

2. A prorrogação da vigência de diversos 
preceitos da LOE 2015 na Lei do Orçamento 
do Estado para 20179 (doravante LOE 2017)

As conclusões acabadas de repescar, relativas à LOE 2016, são 
perfeitamente extensíveis para a LOE 2017, por força do teor análogo 
do art.º 18.º, n.º 1, da LOE 2017 e do art.º 18.º, n.º 1, da LOE 2016.

Contudo, duas ressalvas se impõem, uma delas respeitante ao 
não prolongamento da vigência em 2017, contrariamente ao que 
sucedera em 2016, do art.º 43.º da LOE 2015, norma que tem por 
objeto o subsídio de refeição.

De facto, o n.º 3 do art.º 18.º da LOE 2017 procede a uma atua-
lização do valor do subsídio de refeição, cujo montante passa a ser 
de 4,52, embora tal atualização se encontre submetida às ressalvas 
contidas nos n.ºs 4 e 5 do mesmo art.º 18.º da LOE 2017.

A segunda dissonância face ao regime vigente em 2016 prende-se 
com a não aplicação dos preceitos da LOE 2015 às instituições de 
crédito reentrantes na noção de “entidades supervisionadas significati-
vas” (na aceção do ponto 16 do art.º 2.º do Regulamento do Banco 
Central Europeu n.º 468/2014, de 16 de abril de 2014) integradas 
no setor empresarial do Estado (art.º 18.º, n.º 2, da LOE 2017).

9.  No momento em que escrevemos estas linhas, o diploma não se encontra publicado 
em Diário da República, motivo pelo qual não se indica a respetiva numeração e data de 
publicação.
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À semelhança do que acontecia com a LOE 2016 (art.ºs 26.º a 33.º 
da LOE 2016), existem normas na LOE 2017 que limitam a contra-
tação de trabalhadores, mas estas reportam-se a certas e determinadas 
pessoas coletivas públicas (art.ºs 28.º, 32.º, 33.º e 37.º), correspon-
dendo, no seu âmbito, embora nem sempre no conteúdo, a outros 
tantos preceitos outrora previstos na LOE 2015 (art.ºs 56.º a 69.º), 
mas não abrangidos pela remissão do art.º 18.º, n.º 1, da LOE 2017.

Contudo, a análise dos supracitados preceitos da LOE 2017 
permite verificar a inexistência de qualquer disposição com alcance 
similar ao art.º 47.º da LOE 2015, ainda que, eventualmente, com 
conteúdo diverso, ou seja, a ausência de qualquer preceito genérico 
impondo a limitação de contratação de trabalhadores por parte dos 
empregadores públicos.

Por outro lado, da natureza manifestamente excecional das 
limitações à contratação preconizadas pelas aludidas normas da 
LO2017, resulta, por força do disposto no art.º 11.º do Código 
Civil, a impossibilidade de aplicação analógica das mesmas a outras 
pessoas coletivas públicas que não as expressamente mencionadas 
em cada uma dessas disposições legais.

A primeira conclusão a retirar, a nosso ver, reside na não aplicação 
do disposto na LOE 2017 a todas as entidades não expressamente 
elencadas nesse mesmo diploma, cumprindo, por isso, circunscrever 
o âmbito de aplicação subjetivo destes.

Do cotejo de tais normas resulta que os mesmos se reportam às 
instituições de ensino superior público, às pessoas coletivas públicas 
dotadas de independência e com atribuições na área da supervisão, 
regulação ou controlo, às empresas públicas e aos municípios e 
demais entidades da administração local.

Do exposto resulta extravasarem daqueles normativos os serviços 
que integram a administração direta do Estado, os institutos públi-
cos, as fundações públicas e a administração regional.
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Aqui chegados, deparamo-nos com duas interrogações que se 
nos afiguram determinantes, uma de direito constituído e outra de 
política legislativa, embora ambas se entrelacem.

Começando por esta última, permitimo-nos questionar o sen-
tido de limitar as contratações por parte de certos e determinados 
organismos que integram o perímetro da administração pública e, 
paralelamente, não estabelecer (ao menos na LOE 2017) quaisquer 
limites para aquelas entidades de maior dimensão (mormente Esta-
do, institutos públicos e regiões autónomas) reentrantes no mesmo 
perímetro.

Então e entrando na segunda questão, importa verificar se as 
entidades exorbitantes do âmbito da LOE 2017, no que concerne 
aos limites ao recrutamento, poderão proceder, sem quaisquer 
limites, à contratação de trabalhadores ou, ao invés, haverá outros 
condicionalismos a observar.

3. Limites à contratação por parte de 
entidades excluídas do âmbito de aplicação 
da LOE 2017

Uma vez enumeradas as pessoas coletivas públicas às quais os 
art.ºs 26.º a 33.º da LOE 2016 não se aplicam, comprova-se que 
tais entidades reentram no âmbito de aplicação da LTFP (vide art.º 
1.º), razão pela qual as limitações à contratação deverão ser, antes 
de mais, perscrutados neste diploma.

Comecemos por esclarecer a existência de limites ao recrutamento 
de trabalhadores (cuja enumeração faremos adiante) exclusivamente 
em legislação ordinária (designadamente na LTFP), que não as leis 
do Orçamento do Estado, possui uma virtualidade não despicienda, 
qual seja a de prescindir da necessidade de articulação entre aquelas 
primeiras e as sucessivas leis orçamentais anualmente aprovadas.
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Esse potencial conflito manter-se-á pelo menos latente para aquelas 
entidades submetidas ao jugo dos art.ºs 26.º a 33.º da LOE 2016.

Tal conflito entre a LTFP e as diversas Leis do Orçamento do 
Estado anualmente aprovadas é solucionado pelo art.º 44.º, n.º 2, da 
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a LTFP, nos termos do 
qual “O disposto na presente Lei não prejudica a vigência das normas da 
Lei do Orçamento do Estado em vigor”, deste modo atribuindo, em 
caso de conflito entre disposições da LTFP e normas constantes do(s) 
Orçamento(s) do Estado, prevalência a estas últimas, prevalência 
essa igualmente resultante de diversas disposições das últimas Leis 
do Orçamento do Estado, nas quais se constata uma autoproclama-
ção da natureza reforçada de tais preceitos, deste modo fazendo-os 
prevalecer sobre quaisquer outros, ainda que constantes de diplomas 
legais com igual força jurídica (vide, por exemplo, o n.º 10 do art.º 
47.º da LOE 2015, que rezava assim: “O disposto no presente artigo 
tem caráter excecional e prevalece sobre todas as disposições legais, gerais 
ou especiais, contrárias”).

Adicionalmente, esta imperatividade das Leis Orçamentais vem 
sendo enfatizada por outras vias, mormente impossibilitando a 
postergação das mesmas por normas de natureza convencional ou 
mesmo por contrato de trabalho (vide o n.º 7 do art.º 36.º, o n.º 5 
do art.º 37.º e o n.º 21 do art.º 38.º da LOE 2015).

Dir-se-á, por isso, que o aludido art.º 44.º, n.º 2, da Lei n.º 
35/2014 mais não faz do que generalizar para o futuro, isto é, não 
apenas para Lei Orçamental vigente na data da entrada em vigor da 
LTFP (1 de agosto de 2014 – art.º 44.º, n.º 1, da mesma Lei), mas 
para as sucessivas leis orçamentais a aprovar de então em diante, a 
solução já erraticamente prevista em diversos preceitos das Leis do 
Orçamento do Estado dos últimos anos.

Retornando à enumeração das entidades excluídas do alcance 
dos art.ºs 26.º a 33.º da LOE 2015, estas são, grosso modo, as enu-
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meradas no n.º 1 do art.º 47.º da LOE 2015, ou seja, “os serviços da 
administração direta e indireta do Estado, bem como os órgãos e serviços 
de apoio do Presidente da República, da Assembleia da República, dos 
tribunais e do Ministério Público e respetivos órgãos de gestão e outros 
órgãos sujeitos à aplicação da LTFP”.

Conforme salientado noutro local10, tais pessoas coletivas públi-
cas são:

a) o Estado e os seus diversos organismos;

b) os institutos públicos, salvo as pessoas coletivas de direito 
público com independência e atuantes na área da regulação, 
supervisão ou controlo, incluindo as entidades reguladoras, 
desde que se considerem tais entidades como integráveis no 
conceito lato de instituto público, embora com maior auto-
nomia face à tutela do que a generalidade destes, em razão da 
expressa menção destas últimas por parte do art.º 28.º, n.º 1, 
da LOE 2106; e 

c) as fundações públicas de direito público e as fundações pú-
blicas de direito privado (tal como definidas no art.º 4.º da 
Lei-Quadro das Fundações, aprovada pela Lei n.º 24/2012, de 
9 de julho).

Para além destas e de modo inovador e sem ressalvas, também 
aqui se integram as Regiões Autónomas, em razão da ausência de 
norma de teor similar ao art.º 67.º, n.ºs 1 e 2, da LOE de 2015, que 
remetia para ulteriores memorandos de entendimento celebrados 
e ou a celebrar com o Governo da República a quantificação dos 
objetivos a alcançar para garantir a estabilidade orçamental.

E, formulando novamente a questão, quais os limites à con-
tratação vertidos na LTFP, nomeadamente no art.º 30.º, para as 

10. Miguel Lucas Pires, ob. cit., págs. 109 a 111.



descomplicar o orçamento do estado 2017

20

entidades acabadas de elencar e, adicionalmente, qual a diferença 
entre tais limitações e as existentes, para as mesmas entidades, na 
vigência da LOE 2015?

Começando por esta última, o n.º 1 do art.º 47.º da LOE 2015 
inviabilizava a contratação independentemente da duração do 
vínculo (por tempo indeterminado ou a termo), da natureza geral 
ou especial da carreira (incluindo as carreiras ainda não objeto de 
extinção, de revisão ou de decisão de subsistência), mas não vigorava, 
para procedimentos exclusivamente destinados a candidatos que não 
possuam um vínculo de emprego público por tempo indetermina-
do previamente constituído (os outrora denominados concursos 
externos).

Por seu turno, o art.º 30.º da LTFP, depois de, nos n.ºs 1 e 2, 
permitir, em termos aparentemente irrestritos, o recrutamento de 
trabalhadores necessários para o preenchimento do posto de traba-
lho previstos no mapa de pessoal do órgão ou serviço contratante 
(recrutamento a prazo ou por tempo indeterminado, consoante a 
natureza permanente ou transitória da atividade a desempenhar pelo 
contratado), prescreve, no n.º 3, que a regra será o preenchimento 
de tais postos de trabalho através do recurso a procedimentos con-
cursais restritos a trabalhadores detentores de vínculo de emprego 
público por tempo indeterminado.

Por outro lado, a mesma LTFP prevê igualmente, em casos 
excecionais e devidamente fundamentados, a concessão de uma 
autorização por parte dos membros do Governo responsáveis pelas 
Finanças e pela Administração Pública para a abertura de concurso 
a que possam ser opositores trabalhadores sem vínculo de emprego 
público previamente constituído (art.º 30.º, n.º 5). 

Ademais, o n.º 6 do mesmo art.º 30.º consente a contratação 
de trabalhadores sem vínculo de emprego público ou com um vín-
culo destes por tempo determinado, em situações especificamente 
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previstas na lei, em razão de aptidão científica, técnica ou artística 
devidamente fundamentada, desde que obtida a mesma autorização.

Pois bem e conforme sublinhámos noutro local11, a principal 
inovação que decorria da LOE 2015, face ao regime vertido na 
LTFP, era a delimitação dos pressupostos a que deve obedecer 
aquela decisão governamental de autorização de abertura do pro-
cedimento a candidatos com um vínculo de emprego público por 
tempo determinado ou sem ligação prévia à Administração Pública, 
nos seguintes termos:

a) a decisão governamental deveria fixar, caso a caso, o número 
máximo de trabalhadores a recrutar [art.º 47.º, n.º 2, da LOE 
2015];

b) seria necessária a demonstração da existência de relevante inte-
resse público no recrutamento, ponderando, designadamente, 
a eventual carência dos recursos humanos no setor de atividade 
da Administração Pública a que se destinava o recrutamento, 
bem como a evolução global dos recursos humanos do mi-
nistério de que dependia o órgão ou serviço [art.º 47.º, n.º 2, 
alínea a), da LOE 2015];

c) haveria ainda que constatar a impossibilidade de ocupação dos 
postos de trabalho em causa por trabalhadores com vínculo 
de emprego público previamente constituído, ou por recurso 
a pessoal colocado em situação de requalificação ou a outros 
instrumentos de mobilidade [art.º 47.º, n.º 2, alínea b), da 
LOE 2015], o que implicava, previamente à abertura do pro-
cedimento, a consulta da entidade gestora da mobilidade, nos 
termos preconizados pelo art.º 265.º da LTFP;

11. Miguel Lucas Pires, ult. ob. e loc. cit..
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d) obtenção de uma declaração de cabimento orçamental emiti-
da pelo órgão, serviço ou entidade requerente, bem como o 
cumprimento, pontual e integral, dos deveres de informação 
previstos na Lei n.º 57/2011, de 28 de novembro, alterada 
pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro [art.º 47.º, n.º 2, 
alíneas c) e d), da LOE 2015];

e) obtenção de parecer prévio favorável do membro do Gover-
no de que dependia o serviço ou o organismo que pretendia 
efetuar o recrutamento, incidindo nomeadamente sobre as 
atribuições, a evolução dos efetivos nos últimos três anos e o 
impacto orçamental da despesa com o recrutamento que se 
pretendia efetuar [art.º 47.º, n.º 2, alínea e), e n.º 3, da LOE 
2015]12.

Por fim e não se tratando propriamente de uma norma limitativa 
do recrutamento, o n.º 9 do art.º 47.º da LOE 2015 impunha, para 
as carreiras do regime geral, que o recrutamento de trabalhadores 
para os serviços e organismos abrangidos pelo âmbito de aplicação 
da LTFP fosse centralizado no INA, embora se pudesse discutir qual 
o alcance da norma, porquanto a remissão para a LTFP inculcava a 
ideia, a nosso ver errónea, que o recrutamento centralizado vincu-
laria qualquer entidade sujeita ao âmbito daquela Lei, o que não se 
nos afigura razoável, entendendo que tal imposição vigoraria apenas 
para os serviços integrados na administração direta do Estado: a não 
transposição para a LOE 2016 de norma análoga, conjugada com a 
ausência de tal imposição na LTFP; faz cair, a partir da entrada em 
vigor da LOE 2017, mais esta obrigação.

12. Uma vez decorrido o prazo de seis meses, a contar da data da emissão da referida 
autorização, sem ter sido homologada a lista de classificação final, devem os serviços 
que procedem ao recrutamento, após a fase de aplicação de métodos de seleção, solicitar 
autorização aos membros do Governo a que se refere a mesma disposição legal para 
prosseguir com o recrutamento, aplicando-se esta mesma regra aos procedimentos em 
curso a 1 de janeiro de 2015 (art.º 47.º, n.ºs 4 e 8).



A Lei do Orçamento de Estado 2017 e o controlo do recrutamento 
de trabalhadores − Regime geral

23

Em suma, as entidades excluídas do âmbito de aplicação dos art.ºs 
28.º, 32.º e 33.º da LOE 2017 poderão, a partir da entrada em vigor 
desta, contratar com os limites previstos no art.º 30.º da LTFP, os 
quais, como se deixou exposto, não são substancialmente distintos 
dos plasmados no art.º 47.º da LOE 2015, norma cujo alcance era 
essencialmente o de complementar as exigências formuladas naquele 
preceito da lei geral do emprego público.

Já as entidades versadas em tais art.ºs 28.º, 32.º e 33.º da LOE 
2017, tendo que obedecer igualmente ao disposto no art.º 30.º 
da LTFP (salvo no que respeita às entidades que tenham ao seu 
serviço trabalhadores excluídos da alçada da legislação do emprego 
público, como poderá suceder com algumas das entidades indicadas 
nos art.ºs 28.º, 32.º e 33.º da LOE 2017), encontram-se constran-
gidos a compaginá-lo com o disposto naqueles preceitos da lei 
orçamental, os quais, em caso de conflito insanável, prevalecerão 
(art.º 44.º, n.º 2, da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho).

4. O diploma de execução orçamental para 
2016 e a eventual manutenção das soluções 
nela consagradas em 2017

Conforme salientado anteriormente, o Decreto-Lei n.º 18/2016, 
de 13 de abril, veio, para além de concretizar os termos em que 
operam as restrições à contratação de trabalhadores por parte das 
pessoas coletivas de direito público e do setor empresarial público 
(art.º 94.º), reintroduzir as reservas genéricas de recrutamento, 
outrora constantes do art.º 47.º da LOE 2015 (art.º 90.º).

Contudo, as normas constantes deste diploma cessarão a sua 
vigência no dia 31 de dezembro de 2016, pelo que, a partir de 1 
de janeiro de 2017, os limites ao recrutamento de trabalhadores 
por parte das entidades não expressamente visadas pela LOE 2017 
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voltarão a ser, exclusivamente, os previstos nos preceitos da LTFP 
acima enumerados.

Esta solução manter-se-á até que, porventura, o diploma de exe-
cução orçamental para o ano de 2017 retome a solução prevista no 
art.º 90.º do Decreto-Lei n.º 28/2016 (e, mais remotamente, no 
art.º 47.º da LOE 2015).

Em suma e de todo este emaranhado de normas resulta não ser 
possível, nesta data e antes da aprovação do diploma de execução 
orçamental para 2017, percecionar quais os exatos termos a que se 
encontrará sujeita, durante o mesmo ano, o recrutamento de tra-
balhadores por parte da generalidade dos empregadores públicos, 
particularmente daqueles não expressamente visados pela LOE 
2017, bem podendo repetir-se o fenómeno verificado em 2016: até 
à aprovação do diploma de execução orçamental, uns limites serão 
os previstos na LTFP; após a aprovação daquele diploma, valerão 
as regras nele vertidas, não inteiramente coincidentes.
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