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 Despacho Presidente n.º 2019/01  

Reforma do Despacho n.º 2018/65, de 23 de novembro, e prorrogação excecional da 

mobilidade interna da trabalhadora Catarina Marília Sousa Moreira Barbosa 

Considerando que foi detetado um erro no Despacho n.º 2018/65, de 23 de novembro, que enferma de 

invalidade o ato administrativo em causa, por violação do artigo 26.º do Orçamento de Estado para 

2018 (LOE2018), aprovado pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro, que determina que as situações 

de mobilidade existentes à data de entrada em vigor daquele diploma cujo limite de duração máxima 

ocorresse durante o ano de 2018 podiam ser excecionalmente prorrogadas – apenas - até 31 de 

dezembro de 2018; 

Considerando que a mobilidade interna da trabalhadora em causa atingiu o limite de duração legal em 

situação de mobilidade (18 meses) em novembro de 2018, pelo que, no cumprimento do dispositivo 

supra referido, apenas podia beneficiar de uma prorrogação excecional com prazo limite no dia 31 de 

dezembro de 2018, não sendo admissível um período superior como constava do identificado despacho; 

Considerando que, nos termos do artigo 164.º do Código do Procedimento Administrativo (CPA), os atos 

inválidos são suscetíveis de ratificação, reforma ou conversão de acordo com o regime aplicável à 

anulação administrativa; 

Considerando, ainda, que se mantêm todos os pressupostos que fundamentaram a aprovação daquela 

mobilidade interna e respetiva prorrogação para o posto de trabalho previsto no CIT, através do 

Despacho do Presidente n.º 2017/26, de 29 de maio, e do Despacho do Presidente n.ºs 2018/65, de 23 

de novembro, respetivamente; 

E que, nos termos da conjugação dos n.ºs 1 e 2 do artigo 20.º do Orçamento de Estado para 2019 

(LOE2019), aprovado pela Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, as situações de mobilidade cujo termo 

ocorra a 31 de dezembro de 2018 podem ser, por acordo entre as partes, excecionalmente prorrogadas 

até 31 de dezembro de 2019; 

Considerando a anuência da trabalhadora e a autorização por deliberação do Conselho de gestão de 13 

de novembro de 2018; 

Determina-se: 

- A redução do prazo de prorrogação da mobilidade aprovada pelo Despacho Presidente n.º 2018/65, 

de 23 de novembro, até ao limite de 31 de dezembro de 2018, ao abrigo do artigo 164.º do CPA e na 

conformação com o n.º 1 do artigo 26.º da LOE2018, com efeitos à data daquele ato; 
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- A prorrogação excecional da mobilidade interna da trabalhadora Catarina Marília Sousa Moreira 

Barbosa até 31 de dezembro de 2019, ao abrigo do n.º 2 do artigo 20.º da LOE2019, com efeitos a partir 

do dia 1 de janeiro de 2019. 

Para conhecimento da trabalhadora. 

Para conhecimento do CGR – Recursos Humanos para os devidos efeitos. 

Porto e ESEP, 4 de janeiro de 2019 

 

O Presidente  

 

(António Luís Rodrigues Faria de Carvalho) 

 

 


