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PARTE C

 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA SAÚDE

Gabinetes da Ministra de Estado e das Finanças
e do Ministro da Saúde

Despacho n.º 8320-A/2015

Nos termos do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezem-
bro, que aprovou o Orçamento do Estado para 2015, encontra-se 
vedada a prática de quaisquer atos que consubstanciem valorizações 
remuneratórias dos trabalhadores, para o que importa do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS), independentemente da natureza jurídica 
do vínculo detido, razão pela qual se impede, em regra, a abertura 
de procedimentos concursais para categorias superiores de carreiras 
pluricategoriais.

Sem prejuízo destas restrições, no mesmo normativo admite-se que, 
em situações excecionais, precedidas de despacho prévio favorável dos 
membros do Governo responsáveis pela área das finanças e pela área em 
que se integra o serviço ou órgão, que procede à abertura de concursos 
para mudanças de categoria, desde que essa mudança dependa de um 
procedimento concursal próprio para o efeito.

Ora, na situação particular do pessoal médico, cujo procedimento 
de recrutamento obedece a uma tramitação própria, que se encontra 
fixada, consoante o caso, em diploma legal — Portaria —, ou em ins-
trumento de regulamentação coletiva de trabalho — neste último caso, 
para recrutamento no âmbito das entidades públicas empresariais —, 
não pode descurar-se que o número de médicos providos na categoria 
de assistente graduado sénior é fundamental, no âmbito do internato 
médico, para efeitos de reconhecimento da idoneidade formativa dos 
serviços e estabelecimentos e de determinação do número de capacidades 
formativas correspondentes.

Sem prejuízo dos procedimentos já desenvolvidos, na sequência de 
autorização concedida em 2015, para a abertura de procedimentos de 
recrutamento para preenchimento de 140 postos de trabalho na catego-
ria de assistente graduado sénior, com o principal objetivo de criar as 
condições para que seja possível aproximar, ainda que gradualmente, 
as capacidades formativas a disponibilizar ao número de médicos que 
seja necessário formar, de modo que, a par de um conjunto de outras 
medidas que têm sido desenvolvidas, se minimizem as carências de 
pessoal médico, importa criar as condições para que os serviços e 
estabelecimentos de saúde que venham a ser identificados, possam 
proceder ao provimento de mais 150 postos de trabalho na categoria 
em causa. 

Em face do exposto, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 10 em 
conjugação com os n.os 7 a 9, todos do artigo 38.º da Lei n.º 82-B/2014, 
de 31 de dezembro, determina-se o seguinte: 

1. É autorizada a abertura de procedimentos de recrutamento condu-
centes ao preenchimento de 150 postos de trabalho, correspondentes à 
categoria de assistente graduado sénior. 

2. A distribuição dos 150 postos de trabalho é determinada por des-
pacho do membro do Governo responsável pela área da saúde, na se-
quência de proposta da Administração Central do Sistema de Saúde, I.P., 
auscultadas as Administrações Regionais de Saúde. 

3. A abertura dos procedimentos de recrutamento aqui em causa deve 
ocorrer, no prazo máximo de dois meses a contar da data da publica-
ção do presente despacho, sob pena de o despacho prévio favorável 
aqui exarado se considerar prejudicado relativamente às vagas não 
publicitadas.

4. O prazo de dois meses acima referido pode ser prorrogado, por 
despacho do membro do governo responsável pela área da saúde, em 
casos devidamente fundamentados, designadamente, em resultado de 
dificuldades na constituição do respetivo júri.

28 de julho de 2015. — Pela Ministra de Estado e das Finanças, 
Hélder Manuel Gomes dos Reis, Secretário de Estado Adjunto e do 
Orçamento. — O Ministro da Saúde, Paulo José de Ribeiro Moita de 
Macedo.
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 MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS, DA SAÚDE
E DA SOLIDARIEDADE,

EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL

Gabinetes dos Secretários de Estado Adjunto
e do Orçamento, Adjunto do Ministro da Saúde

e da Solidariedade e da Segurança Social

Despacho n.º 8320-B/2015

A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), 
criada pelo Decreto -Lei n.º 101/2006, de 6 de junho, tem como objetivo 
a prestação de cuidados integrados a pessoas em situação de dependência 
e com perda de autonomia.

A RNCCI assume -se como uma rede, constituída por unidades e 
equipas de cuidados continuados de saúde, e ou apoio social, e de 
cuidados e ações paliativas, com origem nos serviços comunitários de 
proximidade, abrangendo os hospitais, os centros de saúde, os serviços 
distritais e locais da segurança social, a Rede Solidária e as autarquias 
locais. Com base na lógica da cooperação, o funcionamento da RNCCI 
assenta na celebração de importantes contratos -programa entre as áreas 
governamentais da Saúde e da Segurança Social com os seus parceiros 
locais especializados, que pretendem dinamizar a implementação de 
unidades e equipas de cuidados, financeiramente sustentáveis, dirigi-
das às pessoas em situação de dependência, com base numa tipologia 
de respostas adequadas, visando contribuir para a melhoria do acesso 
do cidadão com perda de funcionalidade ou em situação de risco de 
a perder, através da prestação de cuidados técnica e humanamente 
adequados.

Em face da extrema relevância destes contratos -programa para o 
funcionamento da RNCCI, nos termos das nossas competências atribuí-
das pelo Despacho n.º 12905/2011, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 187.º, de 28 de setembro de 2011, aditado pelo Despacho 
n.º 11587/2012, publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 166, 
de 28 de agosto, de 2011, pelo Despacho n.º 9209/2011, publicado em 
Diário da República, 2.ª série, n.º 140, de 22 de julho, de 2011, aditado 
pelo Despacho n.º 14134/2011, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 201, de 19 de outubro, pelo Despacho n.º 14327/2011, 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 203, de 21 de outubro 
de 2011, determina -se o seguinte:

1 — Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro, o Instituto da Segurança Social, I.P. (ISS,I.P.) e as 
Administrações Regionais de Saúde, I.P. (ARS, I.P.) ficam autorizados a 
assumir os compromissos plurianuais no âmbito dos contratos -programa 
a celebrar durante o ano de 2015, com as entidades integradas ou a in-
tegrar a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), 
no âmbito do funcionamento ou da implementação desta rede, previstos 
nos anexos ao presente despacho que dele fazem parte integrante.

2 — O disposto no n.º 1 do presente despacho não dispensa o 
cumprimento do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 127/2012, de 21 de 
junho.

3 — Nos termos do disposto no Artigo 147.º da Lei n.º 82 -B/2014 
de 31 de dezembro, é autorizada a celebração dos contratos -programa 
identificados nos anexos ao presente despacho que dele fazem parte 
integrante.

4 — É revogada a autorização para assunção dos compromissos 
plurianuais e celebração de contratos -programa no âmbito da RNCCI, 
concedida através dos Despachos n.º 8244 -A/2014, publicado no Diário 
da República, 2.ª série n.º 119, de 24 de junho de 2014, retificado pela 
Declaração de retificação n.º 840/2014, de 19 de agosto, e n.º 1832/2015, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 20 de fevereiro, às 
entidades referidas no Anexo IV ao presente despacho que dele faz 
parte integrante.

27 de julho de 2015. — O Secretário de Estado Adjunto e do Or-
çamento, Hélder Manuel Gomes dos Reis. — O Secretário de Estado 
Adjunto do Ministro da Saúde, Fernando Serra Leal da Costa. — O Se-
cretário de Estado da Solidariedade e da Segurança Social, Agostinho 
Correia Branquinho. 


