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BBBAAALLLAAANNNÇÇÇOOO   SSSOOOCCCIIIAAALLL      

RRREEELLLAAATTTIIIVVVOOO   AAAOOO   AAANNNOOO   DDDEEE   222000000555   
   
 
 
 
 
 
 

   
IIInnntttrrroooddduuuçççãããooo   

 

O Balanço Social, instrumento privilegiado de planeamento e de gestão dos 

recursos humanos dos serviços e organismos, incluído no respectivo ciclo anual 

de gestão, deve ser elaborado anualmente no primeiro trimestre, com referência 

a 31 de Dezembro do ano imediatamente anterior. Foi o Decreto-Lei nº 190/96, 

de 9 de Outubro, que consagrou, como medida de modernização da 

Administração Pública, a obrigatoriedade de elaboração deste importante 

instrumento de planeamento estratégico para a generalidade dos serviços 

públicos. O artigo 7º, nº1, alínea c), da Lei nº 2/2004, de 15 de Janeiro (Estatuto 

do Pessoal Dirigente), na redacção dada pela Lei nº 51/2005, de 30 de Agosto, 

veio secundar aquele diploma. 

Este Balanço Social, referente ao ano de 2005, foi elaborado em cumprimento 

do disposto nos diplomas citados supra, fornecendo um conjunto de indicadores 

da situação da Direcção-Geral do Orçamento, nas áreas dos recursos humanos e 

dos recursos financeiros a estes afectos. 
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A informação para a elaboração do presente Balanço Social foi obtida, na sua 

maior parte, através  do Sistema  de  Gestão de Recursos Humanos (SRH) - 

mediante utilização do software Oracle Discoverer - , e, complementarmente, do 

Sistema de Informação Contabilística (SIC), tendo os dados necessários sido 

obtidos mediante consultas aos referidos sistemas feitas no âmbito das 

Direcções de Serviços de Administração e de Gestão de Recursos Humanos 

desta Direcção-Geral, neste último caso com o necessário apoio da Direcção de 

Serviços de Gestão da Informação Orçamental. 

De entre os dados resultantes deste Balanço Social, destaca-se o facto de o 

número global de efectivos no âmbito da Direcção-Geral do Orçamento 

continuar a registar um decréscimo cujo início remonta ao ano de 1997 

(excepciona-se o ano de 2001, que registou mais 4 funcionários do que em 2000), 

facto que afecta necessariamente o cumprimento da respectiva missão. Em 

2005 registou-se, tal como no ano transacto, a nível de algumas unidades 

orgânicas desta Direcção-Geral, carência de recursos humanos, em particular no 

grupo de pessoal técnico superior. 

No ano em apreço, registaram-se 33 saídas de funcionários da Direcção-Geral do 

Orçamento, das quais 19 por aposentação, 6 por nomeação para cargos dirigentes 

no âmbito de outros organismos, 1 por nomeação em comissão de serviço 

extraordinária, 4 por requisição, 1 por licença sem vencimento e 2 por 

transferência. 

Salienta-se, também, que a média etária do pessoal da Direcção-Geral do 

Orçamento é elevada (48,7 anos). 
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111...       OOORRRGGGAAANNNOOOGGGRRRAAAMMMAAA   DDDAAA   DDDIIIRRREEECCCÇÇÇÃÃÃOOO---GGGEEERRRAAALLL   DDDOOO   OOORRRÇÇÇAAAMMMEEENNNTTTOOO   EEEMMM   222000000555      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes – Decretos-Leis nos 344/98, de 6/11 (Orgânica da Direcção-Geral do Orçamento), e 79/2005, de 15/4 
(Orgânica do XVII Governo Constitucional), este último com alterações. 

Director Geral

Subdirectores
Gerais

( 3 )

Delegações

1.ª Delegação
Encargos Gerais do Estado e

Ministério da Cultura

2.ª Delegação
Ministério da Defesa Nacional

3.ª Delegação
Ministério das Finanças e da

Administração Pública

4.ª Delegação
Ministério da Administração Interna

5.ª Delegação
Ministério da Justiça

6.ª Delegação
Ministério dos Negócios Estrangeiros

8.ª Delegação
Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento

Rural e das Pescas

9.ª Delegação
Ministério da Economia e da Inovação

10.ª Delegação
Ministério do Trabalho e da Solidariedade

Social

11.ª Delegação
Ministério da Educação e

Min. da Ciência Tecnologia e Ensino Superior

12.ª Delegação
Ministério da Saúde

13.ª Delegação
  Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações

14.ª Delegação
Investimentos do Plano (PIDDAC)

Serviços Centrais

Direcção de Serviços do Orçamento

Direcção de Serviços da Conta

Direcção de Serviços de Auditoria

Direcção de Serviços  de Gestão da
Informação Orçamental

Direcção de Serviços de Informática

Consultadoria Jurídica

Gabinete de Estudos  de Finanças Públicas

Direcção de Serviços de Gestão de Recursos
Humanos

Direcção de Serviços  de Administração

7.ª Delegação
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do

Território e do Desenvolvimento Regional
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222...    DDDIIISSSTTTRRRIIIBBBUUUIIIÇÇÇÃÃÃOOO   DDDOOOSSS   EEEFFFEEECCCTTTIIIVVVOOOSSS      

Os 347 efectivos de que a Direcção-Geral do Orçamento dispunha em 2005 

encontravam-se distribuídos pelo Gabinete do Director-Geral, Serviços 

Centrais e Delegações da seguinte forma:  

222...111...   DDDiiissstttrrriiibbbuuuiiiçççãããooo   pppooorrr   uuunnniiidddaaadddeee   ooorrrgggââânnniiicccaaa   

   

222...222...   DDDiiissstttrrriiibbbuuuiiiçççãããooo   pppooorrr   tttiiipppooolllooogggiiiaaa   dddeee   uuunnniiidddaaadddeee   ooorrrgggââânnniiicccaaa   

30%

5%

65%

Gabinete D.G. Serviços Centrais Delegações
   

333...   EEEssstttrrruuutttuuurrraaa   dddooosss   eeefffeeeccctttiiivvvooosss   

333...111...   EEEfffeeeccctttiiivvvooosss      

No ano de 2005, o pessoal em funções no âmbito da Direcção-Geral do 

Orçamento era em número de 347, assim distribuído:  

 345 pertencentes ao quadro; 

 1 contratado em regime de prestação de serviços, na modalidade de 
avença    e 
 1 agente não administrativo 
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Já se mencionou supra que o número total de funcionários em efectivo 

exercício de funções nesta Direcção-Geral tem vindo a decrescer ao longo 

do tempo. Esta realidade encontra-se representada no mapa infra: 

2001 2002 2003 2004 2005

379 369 347405422

Ano nº de efectivos
 

Os 347 efectivos de que esta Direcção-Geral dispunha em 2005 pertenciam 
maioritariamente ao sexo feminino, pois 

 263 eram do sexo feminino e 

 84 do sexo masculino  

Em termos percentuais, temos o seguinte quadro: 

24%

76%

Efectivos
femininos 

Efectivos
masculinos
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A proporção existente entre o pessoal dirigente e o demais pessoal era a 

seguinte em 2005: 

Outro 
Pessoal
83,6%

Dirigente 
16,4%

Dirigente Outro Pessoal
 

A distribuição do pessoal dirigente por sexo em 2005 era a seguinte: 

 37 do sexo feminino e 
 20 do sexo masculino 

O que pode exprimir-se percentualmente da seguinte forma: 

masculino
35%

feminino
65%

masculino feminino
 

333...222...   QQQuuuaaadddrrrooo   dddeee   pppeeessssssoooaaalll   eee   eeefffeeeccctttiiivvvooosss      

O quadro de pessoal dirigente e não dirigente da Direcção-Geral do 

Orçamento, constante respectivamente dos mapas anexos ao Decreto-Lei      

nº 344/98, de 6 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº 47/2005, de 

24/2 (Orgânica do Ministério das Finanças e da Administração Pública), e, 

bem assim, à Portaria nº 471/2000, de 30 de Março, alterada 

designadamente pela Portaria nº 576/2001, de 14 de Março, previa, em 
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2005, um total de 775 lugares, chamando-se a atenção para o facto de 

cerca de 6,5% deles serem a extinguir à medida que vagarem.  

Do número total de lugares do quadro supra mencionado, 69 são de pessoal 

dirigente, de entre os quais 1 de director-geral, 3 de subdirector-geral, 23 

de director de contabilidade e 42 de chefe de divisão de contabilidade.  

As carreiras previstas no quadro da Direcção-Geral do Orçamento são as 

seguintes: técnico superior de orçamento e conta 1, técnico superior do 

regime geral, técnico contabilista 1, especialista de informática, técnico de 

informática, técnico-profissional, assistente administrativo, operário 

altamente qualificado / impressor de artes gráficas, auxiliar de 

contabilidade 1, arquivista, operador de reprografia, auxiliar administrativo, 

motorista de ligeiros, telefonista e servente / auxiliar de limpeza.  

Do total de lugares existentes no quadro da Direcção-Geral do Orçamento 

em 2005, 444 encontravam-se ocupados (o pessoal em exercício de funções 

dirigentes na Direcção-Geral do Orçamento ocupa, regra geral, dois lugares, 

o correspondente à categoria de origem e o relativo ao respectivo cargo 

dirigente) e 331 vagos. Desta forma, e em termos percentuais, temos o 

seguinte: 

Nº total de lugares do quadro

775

 

43%
57%

Nº de lugares ocupados Nº de lugares v agos
 

                                                           
1 Exclusivas do quadro da Direcção-Geral do Orçamento 
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A proporção entre o pessoal do quadro da Direcção-Geral do Orçamento que 
se encontrava a exercer efectivamente funções no seu âmbito e o pessoal 
que se encontrava a desempenhar funções noutros serviços (em regime de 
requisição, de destacamento, de comissão de serviço ou em regime de 
substituição) é a seguinte: 

Nº de lugares ocupados

444

50

394

Nº de lugares ocupados por pessoal a exercer funções fora da DGO

Nº de lugares ocupados por pessoal a exercer funções na DGO

333...333...   EEEssstttrrruuutttuuurrraaa   eeetttááárrriiiaaa   dddooosss   eeefffeeeccctttiiivvvooosss   

29

123

82

18
3

11

39
29

13
0

20
40
60
80

100
120
140

25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69

   

O quadro supra reflecte a seguinte realidade: 
 

 11 funcionários com idades compreendidas entre os 18 e os 29 anos;  

 68 funcionários com idades compreendidas entre os 30 e os 39 anos;  

 42 funcionários com idades compreendidas entre os 40 e os 49 anos; 

 205 funcionários com idades compreendidas entre os 50 e os 59 anos; 

 21 funcionários com idades compreendidas entre os 60 e os 69 anos. 
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0

40

80

120

160

2001 2002 2003 2004 2005

Até 18 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69

 

Da análise do quadro supra verifica-se que a Direcção-Geral do Orçamento 

renovou, de algum modo, até 2002, os respectivos efectivos em termos de 

faixa etária. Desde 2003 que se registaram escassas admissões pelo que, 

consequentemente, o nível médio da idade do pessoal desta Direcção-Geral 

aumentou. Entre 2001 e 2005 verificou-se um aumento percentual de 1,3, 

conforme demonstrado no quadro infra.  

Ano Média de idades

2001 47,4
2002 47,4
2003 48,0
2004 48,3
2005 48,7  

É de salientar que, tendo em conta as alterações introduzidas recentemente 

ao Estatuto da Aposentação (aposentação com 60 anos de idade e 36 de 

serviço, com aumentos progressivos da  idade de aposentação, até atingir os  
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65 anos em 2015, e do tempo de serviço, até atingir os 40 anos em 2013), 

verificar-se-á, a curto prazo, um envelhecimento do pessoal da Direcção-

Geral do Orçamento. 

333...444...   EEEssstttrrruuutttuuurrraaa   dddaaa   aaannntttiiiggguuuiiidddaaadddeee   dddooo   pppeeessssssoooaaalll      

A estrutura da antiguidade na função pública do pessoal desta Direcção-

Geral em 2005 pode sumarizar-se do seguinte modo:  

48%
9%

14%

8%

11%

3% 4%3%

Até 5 anos

5 - 9

10 - 14

15 - 19

20 - 24

25 - 29

30 - 35

M ais de 36
 

Assim, em 2005 existiam 244 funcionários na faixa de antiguidade entre os 

25 e os 36 ou mais anos, o que corresponde a 71% do total de efectivos. A 

evolução do nível médio de antiguidade do pessoal da Direcção-Geral do 

Orçamento pode espelhar-se da seguinte forma: 

 

Ano
Média de 

antiguidades
2001 23,8
2002 23,7
2003 24,4
2004 24,7
2005 25,3    
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333...555...   HHHaaabbbiiillliiitttaaaçççõõõeeesss   llliiittteeerrrááárrriiiaaasss   dddooosss   eeefffeeeccctttiiivvvooosss   

O pessoal desta Direcção-Geral encontrava-se distribuído da seguinte 

forma em 2005, no que concerne às respectivas habilitações literárias: 

 158 funcionários possuíam até ao 9º ano de escolaridade, inclusive, o 
que corresponde a 45,5%; 

 68 funcionários eram detentores do 11º ou do 12º anos de 
escolaridade, o que corresponde a 19,6%; 

 121 funcionários possuíam formação superior, correspondente a 34,9%, 
sendo 4 deles detentores de Mestrado. 

A estrutura habilitacional do staff desta Direcção-Geral em 2005 

representa-se graficamente desta forma: 

5%

1%

14%

36%

5%
1%

33%
5%

4 anos de escol. 6 anos de escol. 9 anos de escol. 11 anos de escol.
12 anos de escol. Bacharelato Licenciatura Mestrado  

A proporção entre o número de funcionários possuidores de formação 
superior e os demais pode representar-se do seguinte modo: 

65%

35%

Outras Formação Superior
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Considerando que a formação superior tem diversos níveis, há a destacar a 

percentagem de pessoal detentor de cada um deles:  

EEEssspppeeeccciiifffiiicccaaaçççãããooo   dddaaa   fffooorrrmmmaaaçççãããooo   sssuuupppeeerrriiiooorrr   

93%

4%3%

Bacharelato Licenciatura M estrado
 

A evolução das habilitações literárias do pessoal da Direcção-Geral do 

Orçamento nos últimos anos foi a seguinte: 

Nº de efectivos

Até 9 anos de escolaridade 205 48,6% 195 48,1% 177 46,7% 167 45,3% 158 45,5%

11 e 12 anos de escolaridade 87 20,6% 76 18,8% 76 20,1% 76 20,6% 68 19,6%

Formação superior 130 30,8% 134 33,1% 126 33,2% 126 34,1% 121 34,9%

2001

Ano

2005

422 347

2002 2003

369379405

2004

 

Conforme decorre da análise do quadro supra, houve um decréscimo no 

número de efectivos detentores de habilitações até 9 anos de escolaridade, 

que se poderá atribuir ao número significativo de aposentações verificadas 

nos últimos 5 anos (162). 

333...666...   AAAdddmmmiiissssssõõõeeesss   eee   sssaaaííídddaaasss   nnnooo   âââmmmbbbiiitttooo   dddaaa   DDDiiirrreeecccçççãããooo---GGGeeerrraaalll   dddooo   OOOrrrçççaaammmeeennntttooo   

Em 2005 registaram-se 11 admissões e regressos na Direcção-Geral do 

Orçamento. 
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No mesmo ano, registaram-se 33 saídas desta Direcção-Geral, pelas razões 

infra enumeradas:  
  

19

14

Aposentação Outros motivos

 

 

Aposentações

47%

16%

37%

Aposentação
antecipada

Aposentação por
incapacidade

Aposentação 

Outros motivos

7%

43%

7%

29%

14%

Início de comissão de
serv iço ex traordinária
Início de comissão de
serv iço
Licença sem v encimento

Requisição

Transferência

O pessoal que saiu da Direcção-Geral do Orçamento em 2005 distribui-se 

da seguinte forma, tendo em conta o respectivo grupo profissional: 

SSSaaaííídddaaasss   pppooorrr   GGGrrruuupppooo   PPPrrrooofffiiissssssiiiooonnnaaalll 

12

11

3

2

2

2

1

Técnico Superior

Técnico 

Administrativo

Dirigente   

Informático

Auxiliar

Técnico-Profissional

Técnico Superior Técnico Administrativo
Dirigente   Informático Auxiliar
Técnico-Profissional  
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A diferença entre as admissões e as saídas apresenta assim um saldo negativo 
de 22. 
Comparativamente ao ano de 2004, verificou-se um acréscimo de saídas, em 
número de 11. 

333...777...   NNNooommmeeeaaaçççõõõeeesss   ///   PPPrrrooommmoooçççõõõeeesss   ///   PPPrrrooogggrrreeessssssõõõeeesss      

333...777...111...    NNNooommmeeeaaaçççõõõeeesss      

Em 2005 foram nomeados 4 funcionários para o desempenho de cargos de 
direcção intermédia no âmbito da Direcção-Geral do Orçamento. 

333...777...222...   PPPrrrooommmoooçççõõõeeesss   ///   CCCooonnncccuuurrrsssooosss   dddeee   pppeeessssssoooaaalll   eee   ppprrroooccceeedddiiimmmeeennntttooosss   aaafffiiinnnsss   

Foram abertos, no decurso do ano de 2005, 2 concursos para 

preenchimento de um total de dez lugares do grupo de pessoal técnico 

superior, um dos quais visando o preenchimento de nove lugares na 

categoria de técnico superior de orçamento e conta principal, da carreira 

de técnico superior de orçamento e conta (área económica), e outro, para 

preenchimento de um lugar na categoria de assessor, da carreira de 

técnico superior do regime geral, 1 concurso para o grupo de pessoal 

administrativo, para preenchimento de um lugar na categoria de 

assistente administrativo especialista, da carreira de assistente 

administrativo, 1 concurso para o grupo de pessoal auxiliar administrativo, 

visando o preenchimento de três lugares na categoria de auxiliar 

administrativo, da carreira com a mesma designação, e, finalmente, 1 

concurso para preenchimento de seis lugares do grupo de pessoal técnico 

contabilista, na categoria de perito contabilista de 2ª classe, da carreira 

de técnico contabilista. 

De referir que no ano de 2005 decorreram, ainda, os seguintes concursos 

de pessoal abertos em ano(s) anterior(es): 4 concursos para 

preenchimento de um total de trinta e sete lugares do grupo de pessoal 
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técnico superior, um dos quais para ingresso na carreira de técnico 

superior de orçamento e conta (área económica), 2 concursos para o 

grupo de pessoal informático, um visando o preenchimento de três 

lugares na categoria de técnico de informática do grau 2, nível 1, e outro, 

para preenchimento de dois lugares na categoria de técnico de 

informática do grau 3, nível 1, ambas da carreira de técnico de 

informática, 1 concurso para o grupo de pessoal administrativo, para 

preenchimento de um lugar na categoria de assistente administrativo 

especialista, da carreira de assistente administrativo, e 1 concurso para 

preenchimento de dez lugares do grupo de pessoal técnico contabilista, 

na categoria de subdirector de contabilidade, da carreira de técnico 

contabilista. 

Aos concursos de pessoal supra mencionados, acresce 1 procedimento de 

selecção para preenchimento de um cargo de direcção intermédia de 2º 

grau de chefe de divisão de contabilidade. 

333...777...333...   PPPrrrooogggrrreeessssssõõõeeesss   nnnaaa   cccaaattteeegggooorrriiiaaa   (((mmmuuudddaaannnçççaaasss   dddeee   eeessscccaaalllãããooo)))   

Em 2005 registaram-se 18 progressões na categoria distribuídas da 
seguinte forma: 

Carreira Nº de funcionários

Técnico superior 9
Especialista de Informática 1
Técnico de informática 5
Administrativo 2
Auxiliar 1

TOTAL 18
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333...888...   MMMooodddaaallliiidddaaadddeeesss   dddeee   hhhooorrrááárrriiiooo   ppprrraaatttiiicccaaadddaaasss   

No ano de 2005 registou-se, no âmbito da Direcção-Geral do Orçamento, 
a prática dos seguintes horários de trabalho: 

 248 funcionários com horário flexível; 

  58 funcionários gozaram de isenção de horário de trabalho; 

   23 funcionários praticaram a modalidade de jornada contínua; 

   15 funcionários com horário rígido; 

     3 funcionários beneficiaram de horários específicos/ dispensa 
semanal de trabalho durante o tempo necessário para frequência de 
aulas e inerente deslocação para o respectivo estabelecimento de 
ensino, em virtude da concessão do estatuto de trabalhador-
estudante.  

Em termos percentuais as modalidades de horário praticadas têm a 
seguinte expressão: 

248

58
23 15 3

0

50

100

150

200

250

Flexível Isenção Jornada
continua

Rígido Trabalhador
estudante

 
 

333...999...   TTTrrraaabbbaaalllhhhooo   eeexxxtttrrraaaooorrrdddiiinnnááárrriiiooo,,,   nnnoooccctttuuurrrnnnooo,,,   eeemmm   dddiiiaaasss   dddeee   dddeeessscccaaannnsssooo   ssseeemmmaaannnaaalll,,,   

dddeee   dddeeessscccaaannnsssooo   ssseeemmmaaannnaaalll   cccooommmpppllleeemmmeeennntttaaarrr   eee   eeemmm   fffeeerrriiiaaadddooosss   

No ano em referência, foram prestadas, no âmbito da Direcção-Geral do 

Orçamento, 9 073,5 horas de trabalho suplementar, distribuídas da 

seguinte forma: 

 Trabalho extraordinário – 5563,5 horas 
 Trabalho nocturno – 816 horas 
 Trabalho em dias de descanso semanal e em dias de descanso 

complementar – 2 666 horas 
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O trabalho em causa resultou fundamentalmente da execução de tarefas 
relacionadas com a elaboração do Orçamento Rectificativo de 2005, do 
Orçamento do Estado para 2006, e com o encerramento da Conta Geral do 
Estado. Verifica-se, ainda, que, relativamente ao ano de 2004, o número de 
horas de trabalho suplementar prestado no âmbito desta Direcção-Geral 
aumentou. 

333...111000...   AAAbbbssseeennntttiiisssmmmooo   

O número total de faltas dadas pelos funcionários da Direcção-Geral do 
Orçamento no ano de 2005 foi de 8 704. Destas, 5 930 foram dadas por 
doença do próprio ou de familiares, pelo que este tipo de falta representa 
68,1 % da totalidade de faltas ao trabalho, conforme se observa pelo mapa 
seguinte: 

68,1%

31,9%

Dias de ausência por doença
Dias de ausência (outros motivos)  

 

Estes números evidenciam um elevado absentismo (vide mapa infra). 

      ÍÍÍnnndddiiiccceee   dddeee   aaabbbssseeennntttiiisssmmmooo      

10%

90%

Dias de ausência

Dias de trabalho prestado
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Em termos estatísticos, e no que concerne especialmente às faltas 

motivadas por doença, o número destas representa uma média de 17 dias de 

ausência por ano e por funcionário, tendo em conta o número total de 

efectivos desta Direcção-Geral em 2005. Atendendo a que as faltas em 

causa foram dadas por um número reduzido de funcionários, esta média é 

efectivamente muito mais elevada no que toca aos faltosos.  

As faltas por doença do próprio e de familiares no ano de 2005 encontram-

se espelhadas nos mapas infra: 

FFFaaallltttaaasss   pppooorrr   dddoooeeennnçççaaa   

Até 15 dias de 
falta

de 16 a 30 dias 
de falta

Mais de 30 dias 
de falta

TOTAL

M 89 30 18 119

H 20 4 5 24

109 34 23 143

Doença

Total

Nº  de funcionários

 
 

M 16

H 4

20

16

4

Total

Internamento 
hospitalar

Nº  de funcionários

 
 

até 15 dias mais de 15 dias TOTAL

M 41 5 46

H 8 0 8

49 5 54Total

Assistência a 
familiares

Nº  de funcionários
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333...111111...   OOOrrrçççaaammmeeennntttooo   dddaaa   DDDiiirrreeecccçççãããooo---GGGeeerrraaalll   dddooo   OOOrrrçççaaammmeeennntttooo   dddeee   222000000555   

O orçamento disponível da Direcção-Geral do Orçamento para 2005 pode 

representar-se da seguinte forma:  

527.647

10.169.799

Encargos com o pessoal Outros encargos
 

Assim, o orçamento em referência totalizou € 10 697 446 representando os 

encargos com o pessoal 95% do mesmo.  

333...111111...111   EEEnnncccaaarrrgggooosss   cccooommm   ooo   pppeeessssssoooaaalll      

Os encargos efectivos com o pessoal em 2005 foram, discriminadamente, 

os seguintes: 

191,87
2.664,24

17.294,04

297.716,40

9.325.984,28

175.568,77

62.756,32

131.666,62

163.148,67

4.751,83Remuneração base
Susídio  de refeição 
Representação
outros
Trabalho extraordinário
Outros regimes especiais de prestação de trabalho

Sub. familiar crianças e jovens
ajudas de custo
Secretariado
subsídio  de funeral  
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Salienta-se que em 2005 foram emitidas guias de reposição relativamente 

ao pessoal da Direcção-Geral do Orçamento no valor total de € 11 943,35. 

O orçamento de receita disponível desta Direcção-Geral para 2005 

totalizou € 32 829,00, provenientes de financiamento do Fundo Social 

Europeu, através do Programa Operacional Regional de Lisboa e Vale do 

Tejo para a formação ministrada no seu âmbito.  

333...111222...   HHHiiigggiiieeennneee   eee   ssseeeggguuurrraaannnçççaaa   nnnooo   tttrrraaabbbaaalllhhhooo      

Em 2005 registaram-se, no âmbito desta Direcção-Geral, 6 acidentes em 

serviço, tendo 5 deles ocorrido no local de trabalho e 1 in itinere, isto é, no 

percurso até ou a partir do local de trabalho.  

Os acidentes ocorridos no local de trabalho motivaram 473 dias de ausência 

ao serviço e o acidente in itinere 4 dias de faltas.  

333...111333...   FFFooorrrmmmaaaçççãããooo      

A formação ministrada no âmbito da Direcção-Geral do Orçamento em 2005 

exclusivamente aos respectivos funcionários e agentes (formação interna) 

e, bem assim, essencialmente a pessoal de outros serviços públicos e desta 

Direcção-Geral (formação interna/externa sobre as aplicações informáticas 

do Regime da Administração Financeira do Estado) e a recebida pelos seus 

efectivos e ministrada por outras entidades (designadamente pelo 

Instituto  Nacional  de  Administração   e  pela   Secretaria-Geral  do 
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 Ministério das Finanças e da Administração Pública), também designada 

de formação externa, pode esquematizar-se da seguinte forma: 

216 14

6.120,0

11.567,89

2 11 60

7.856,10

22 10
185,5

3.000,10

0

5.000

10.000

15.000

Interna Externa RAFE, incluindo a
ministrada em parceria com o

Inst.de Informática

Externa frequentada por
funcionários da DGO no

exterior

nº formandos nº acções nº horas encargos com formadores/formação ministrada por outras entidades (em euros)
 

Há a salientar, de entre os encargos suportados com a formação, os 

relativos aos formadores desta Direcção-Geral e à formação frequentada 

no exterior, que totalizaram € 22 424,09 em 2005, montante que engloba   

€ 1 863,00 relativos a formação frequentada em 2004 e paga em 2005. Do 

montante total supra referido, € 17 480,85 foram financiados pelo Fundo 

Social Europeu através do Programa Operacional Regional de Lisboa e Vale 

do Tejo. 

A formação interna/externa promovida por esta Direcção-Geral em 2005 

(cursos sobre as aplicações informáticas do Regime da Administração 

Financeira do Estado), e, bem assim, a formação ministrada em parceria com 

o Instituto de Informática na mesma área, totalizaram 11 acções e 330 

horas de formação, que englobaram 201 formandos, 2 dos quais efectivos 

da Direcção-Geral do Orçamento, com o custo de € 7 856,10 o que toca 

ao pagamento efectuado aos formadores. 

Como decorre da lei, a formação sobre o Regime da Administração 

Financeira do Estado assume carácter prioritário, atendendo a que cabe à 

Direcção-Geral do Orçamento a missão de a ministrar (artigos 55º, do 

Decreto-Lei nº 155/92, de 28 de Julho e 14º, alínea c), do Decreto-Lei             
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nº 344/98, de 6 de Novembro), estando a ser prestada sem encargos para 

os serviços dela beneficiários. 

De entre um total de 35 acções de formação, promovidas pela Direcção-

Geral do Orçamento, ministradas por esta em parceria com o Instituto de 

Informática e, ainda, frequentadas pelos respectivos funcionários no 

exterior em 2005, 15 tiveram uma duração até 30 horas, 19 uma duração 

entre 30 e 59 horas e 1 acção teve uma duração entre 60 e 119 horas. Em 

termos percentuais estes dados podem ser representados da seguinte forma:  

43%

3%

54%

Menos de 30 horas De 30 a 59 horas De 60 a 119 horas

 

333...111444...   EEEssstttrrruuutttuuurrraaa   rrreeeppprrreeessseeennntttaaatttiiivvvaaa   dddooosss   tttrrraaabbbaaalllhhhaaadddooorrreeesss      

Na Direcção-Geral do Orçamento não existe uma Comissão de 

Trabalhadores. Porém, e para defesa dos seus interesses e exercício dos 

seus direitos, os funcionários costumam organizar-se informalmente para se 

representarem em matérias específicas. 

 

Lisboa, 31 de Março de 2006 

 

O DIRECTOR-GERAL, 

  (Luís Morais Sarmento)
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