ASSUNTO: Montante a afectar a premios de desempenho e altera~oes de posi~ao
remuneratoria, para 0 ano de 2010, referente it avalia~ao de desempenho de 2009,
com as altera~oes decorrentes da Circular Serie A n.o 1357 - Rectifica~ao

Considerando 0 meu Despacho n.o 135/DGRS/2010, de 26 de Maio, que actualizou
meu Despacho 46/DGRS/2010 por forya da Circular Serie A n.o1357 da DGO;

0

Considerando que as alterayoes de posiyoes remunerat6rias por opyao gestionaria se
traduzem num impacto financeiro futuro decisivo nas Contas Publicas;
Considerando que os dirigentes maximos dos serviyos devem ter a capacidade de
compreender as orientayoes e direcyoes do Govemo, enquanto 6rgao maximo da
Administrayao Publica;
Considerando que a Lei n.o 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, preve que, por opyao
gestionaria, 0 dirigente maximo do 6rgao ou serviyo possa proceder a alterayao do
posicionamento remunerat6rio dos trabalhadores fixando, fundamentadamente,
0
montante maximo, com as desagregayoes necessarias dos encargos que 0 6rgao ou
serviyo se propoe suportar, bem como 0 universo das carreiras e categorias onde as
alterayoes do posicionamento remunerat6rio na categoria podem ter lugar.
Ap6s as medidas impostas pelo Plano de Estabilidade e Crescimento de 2010, e minha
decisao, alterar e diminuir os valores inicialmente previstos para alterayoes de posiyoes
remunerat6rias por opyao gestionaria.

1. Serao atribuidos premios de desempenho, no valor de € 5.974,50, aos dirigentes
intermedios que, por forya da sua avaliayao de desempenho quantitativa,
esgotem esta verba, em conformidade com a tabela abaixo discriminada;
2. Serao atribuidos premios de desempenho, no valor de € 25.775,50, a todos os
trabalhadores da DGRS que, por forya da sua avaliayao de desempenho
quantitativa esgotem esta verba, em concordancia com a seguinte tabela:
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3. Para efeitos do numero anterior releva, nos termos do artigo 75.° da LVCR, a
menyao quantitativa mais elevada atribuida relativamente ao desempenho do ana
de 2009, sendo consideradas, em caso de empate, as classificayoes ate as
centesimas;
4. Poderao ocorrer em 2010 mudanyas de posicionamento remunerat6rio de todos
os trabalhadores, independentemente da sua carreira e categoria, desde que as
propostas de alterayao de posicionamento
remunerat6rio
tenham sido
devidamente fundamentadas pelo respectivo dirigente intermedio, sublinhando a
importancia do seu desempenho na organizayaa, no ana de 2009, de acordo com
os art.os 46.°, 48.°, n.os 1 e 2, da LVCR e nos termos seguintes:
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