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Despacho
que o n.o3 do artigo7.oda Lei n.o12-N2008,de 27 de Fevereiro
(diploma
Considerando
que aprova o regime jurídico de vinculação,de carreiras e de remuneraçõesdos
trabalhadoresque exer@mfunçõespúblicas- LVCR)determinaa fixação;pelo dirigente
máximo do órgão ao serviço,sobre o montantemáximo dos encargosque se propõe
supoúarcom as despesasenunciadasna alíneab) do n.o1 do referidoartigo(recrutamento
e, ou alteraçõesde posicionamento
rêmuneratório);
que o n.o4 do artigo7." da LVCRfixa um prazode 15 dias,apóso inícioda
Considerando
execuçãodo orçamentopara o dirigentemáximodo órgão ao serviçotomar a decisão
referidano parágrafoanterior;
que o n.o5 do artigo1'17.o
Considerando
da LVCR,fixa a obrigatoriedade
da atribuição
oe
prémiosde desempenho,
nos termosprevistosnos artigos74.oa 76.0e 113'do mesmo
diploma;
que o n.o1 do artigo74.oda LVCRobrigaà fixaçãono prazode í5 diaspelo
Considerando
dirigentemáximodo serviço,do universodos cargose das carreirase categoriasonde a
podeter lugar;
atribuição
de prémiosde desempenho
que só podemser atribuídos
prémiosde desempenho
Considerando
que,
aostrabalhadores
cumulativamente
exerçamfunçõesno órgãoou serviçoe tenhamobtÍdona avaliaçãode
desempenho
relativaao ano de 2008a mençãoqualitativa
de Excelente
ou de MuitoBom,
nostermosdo dispostono n.oí do artigo75.oda LVCR,determino:
A. Recrutamêntode trabalhadores
O montante máximo a suportar com encargoscom o recrutamentode trabalhadores
necessários
à ocupaçãode postosde trabalhoprevistos,e não ocupados,no mapade
pessoalaprovado
é de 67.000,00€.
B. Alteraçãodo posicionamentoremuneratóriopor opção gestionária
Em 2009nãoocorrerão
poropçãogestionária.
alteraçôes
de posicionamento
remuneratório
G. Atribuição de prémiosde desempenho
1. A atribuição
de prémiosde desempenho
ao universode todosos cargosdirigentes
de nívelintermédio;
2. A atribuiçãode prémiosde desempenho
ao universode todas as carreirase
categorias;
por
3. A atribuiçaode prémiode desempenho
a um dirigentede nÍvel intermédio,
por
aplicaçãoda percentagem
5%,
arredondada
excesso,
ao
número
totalde três
fle
existentesnestesServiÇos;
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4. A atribuição
a 5% dos restantes
o que
de prémiosde desempenho
trabalhadores,
corresponde
a 5, numuniverso
de 102;
A atribuição
é efectuadaem cadaum dos universos
dos prémiosde desempenho
acimadefinidosde entreos avaliadoscom mençãoqualitativa
de Excelenteou de
quantitativa
MuitoBom,e nestaspor ordemdecrescente
da classificação
obtidana
pontos
avaliação,
tendo como limitemáximoos númerosreferidosnos
3 e 4 do
pÍesentedespachopara os dirigentesde nível intermédioe para os restantes
trabalhadores,
respectivamente;
o.

Em casode eventualempateserãoobservados
os seguintes
critérios:
final,expressa
a) A avaliação
atéàs centésimas;
b) A avaliação
finalatribuída
no anode 2007,expressa
atéàs centésimas.

7 . O montantemáximodos encargosa suportarcom a atribuiçãode prémiosde
pelosuniversosacimareferidosê de 2.987,24€ e de
desempenho,
desagregado
(setemile setecentos
4.712,76€
respectivamente,
no totalde 7.700,00€
euros).
D. Publicitação
Em cumprimento
do dispostono n.o 5 do artigo46.0da LVCR,aplicávelpoÍ força do
dispostono n.o2 do artigo74.odo mesmodiplomalegal,o presentedespachodeveráser
publicitadomediante afixação nos locais próprios das instalaçõesdos Serviços
páginaelectrónica.
Municipalizados,
e divulgado
na respectiva
Abrantes,13de Janeirode 2009

do Conselho
de Administracão
O Presidente
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Mariado Céude Oliveira
A. Albuquerque

RuaActorTaborda,n.o25 - 2200-372Ab?nles
pt
E-mail:smabrantes@mail.telepac.

Telefone:241 360 120Fax:241360 125
htto://www.sma.cm-abrantes.ot
Homepage:
Página- 2n

