9426-(2)

Diário da República, 2.ª série — N.º 94 — 16 de maio de 2017

PARTE C
FINANÇAS
Gabinete do Ministro
Despacho n.º 4209-A/2017
Através do Despacho n.º 3746/2017, de 18 de abril, foi determinado
que todos os organismos, serviços e entidades integrados no setor das
administrações públicas (administração central e segurança social), no
setor público empresarial (setor empresarial do Estado e setor empresarial
local), bem como as fundações públicas, as entidades intermunicipais
(áreas metropolitanas e comunidades intermunicipais) e quaisquer outras entidades incluídas no âmbito de aplicação do artigo 19.º da Lei
do Orçamento do Estado para 2017, com exceção do subsetor regional, remetessem, até 15 de maio de 2017, toda a informação relevante
para efeitos de valorização remuneratória, designadamente através de
promoções e progressões, relativa aos seus trabalhadores, com vista ao
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cálculo do impacto orçamental no âmbito do processo de elaboração da
proposta de lei do orçamento do Estado para 2018.
No mesmo Despacho foi previsto um prazo de resposta mais dilatado
para as entidades da administração local, atentas as suas especificidades.
Todavia, para os restantes organismos, especialmente com maior
número de trabalhadores, o processo de recolha e registo tem-se revelado complexo, mostrando-se difícil assegurar o cumprimento do prazo
inicialmente estipulado sem comprometer a fiabilidade da informação.
Assim, ao abrigo do n.º 1 do artigo 14.º e do n.º 1 do artigo 18.º, ambos
do Decreto-Lei n.º 251-A/2015, de 17 de dezembro, que aprova a Lei
Orgânica do XXI Governo Constitucional, determina-se o seguinte:
O prazo de 15 de maio de 2017, estabelecido no ponto 2 do Despacho n.º 3746/2017, de 18 de abril, é prorrogado para o dia 22 de maio
de 2017.
15 de maio de 2017. — O Ministro das Finanças, Mário José Gomes
de Freitas Centeno.
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