
Us.

REGÉO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

VIcE-PRESIDÊrucn

Gircular N.o 1/DRAPMA/2O1 I

Destinatários: A todos os serviços da administração direta e indireta da Administração Pública
Regional

ASSUNTO: Orientações respeitantes ao Decreto Legislativo Regional n.o 11120181M, de 3 de

agosto, que adapta à administração regionalautónoma da Madeira a Lei Geraldo Trabalho em

Funções Públicas

0 regime constante do Decreto Legislativo Regional n3 11120181M, de 3 de agosto, engloba

um conjunto de medidas destinadas aos trabalhadores em funçôes públicas e aos serviços da

administração direta e indireta da Região Autonoma da Madeira, com o duplo propósito de, adaptando

à Região a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, repor e alavancar direitos dos trabalhadores,

por um lado, e por outro, desburocratizar procedimentos respeitantes a recursos humanos dos

serviços da administração pública regional, a pardessas vertentes, visa-se o reforço de competências

regionais em matéria de negociação coletiva e meios de resolução de conflitos coletivos do trabalho.

De entre as medidas adotadas, conta-se o aumento, em três dias úteis, das férias dos

trabalhadores da administração regional, passando dos atuais 22diaspara25 dias úteis, medida que

repoe direitos reduzidos pela legislação nacional.

Assim, com vista a assegurar, nos departamentos governamentais e seus serviços, o

esclarecimento do citado regional, o qual não dispensa a leitura do mesmo, divulga-se que contém

um conjunto de respostas a questões mais frequentes sobre a matéria em causa, constante de anexo

à presente circular, aprovada pelo Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente do Governo Regional,
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Anexo

Respostas a Perguntas Frequentes

(No âmbito da adaptação à Região Autonoma da Madeira do regime da Lei Geral do Trabalho em

Funções Públicas, constante do Decreto Legislativo Regional n.0 11120181M, de 3 de agosto)
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l- Planeamento e gestão de recursos humanos Sistema Centralizado de Gestão

de Recursos Humanos

1. 0 sr.sfema centralizado de gesfâo de recursos humanos íSCGRH) que tem sido adotadopelos

departamenÍos do Governo Regional, sofre alteraçoes?

Resposta: Nã0, O Decreto Legislativo Regional n,o 11120181M, opera a transposição dos normativos

a este proposito constantes do Decreto Legislativo Regional n0. 1/2009/M , de 12 de janeiro, alterado

pelos Decretos Legislativos Regionais n.os 9/2010lltl e 2612012iM, de 4 de junho e de 3 de setembro,

respetivamente, complementado, designadamente, com a definição de regras de articulação entre

sistemas de gestão de recursos humanos regionais.

Assim, como refere o n.0 2 do artigo 7.0 do D.L,R. n.o 1112018iM, o SCGRH resulta da

concentração de trabalhadores com vínculo de emprego público por tempo indeterminado do

respetivo departamento governamental, através de lista nominativa publicada na 2.'série do Jornal

Oficial e sua posterior afetação aos órgãos e serviços da administração direta e indireta que integram

o proprio departamento governamental.

2. Como são afetados ostrabalhadores integrados em SCGRH a um determinado serviço?

Resposta: A afetação dos trabalhadores a serviços e feita por despacho do membro do Governo

Regional a que respeita o SCGRH, comunicado aos trabalhadores e inserido na página eletrónica do

serviç0, cessando com a verificação de qualquer uma das situaçoes previstas no n,0 3 do art.o 8.0 do

diploma em referência,

3. O SCGRH afasta a existência dos mapas de pessoa/ dos órgâos e seruiços da administração

publica regional?

Resposta: Nã0. Os mapas de pessoal dos orgãos e serviços mantêm-se, tal como já sucedia, não

sendo prejudicados pela adoção do SCGRH, o qual constitui uma opção dos departamentos

governamentais, permitindo, como anteriormente, a afetação de trabalhadores possuidores de vínculo

de emprego público por tempo indeterminado nele integrado, aos diversos serviços do respetivo

departamento governamental.
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4. Em caso de afetação detrabalhador a outro serviço integrado no respetivo SCGRH, co,??o se
garante a verba orçamental relativamenfe aos encargos com remunerações?

Resposta: Nos termos do n,0 2 do art.o 8.0 do D.L.R. n.o 1112018/M, a afetação do trabalhador

determina a correspondente transferência de verba relativamente ao órgão ou serviço a que respeite.

5. Como são realizados os recrutamenÍos dos trabalhadores para um seruiço integrado num
dep artam ento govername ntal que adotou o SCGRH?

Resposta: 0s recrutamentos para constituição de relação jurídica de emprego público por tempo

indeterminado, relativos a postos de trabalho de carreiras abrangidas em SCGRH do departamento

governamental em que se integra o serviç0, são efetuados para esse mesmo departamento

governamental, referindo-se no respetivo aviso de abertura do procedimento concursalou no pedido

de utilização de reservas de recrutamento, qual o órgão ou serviço ao qual o trabalhador ficará afeto,

mencionando o mapa de pessoal onde o posto de trabalho se encontra previsto, como determina o

n.0 7 do art. 8,0 do D.L.R. n,0 11/2018/M.

Qu adro lnterdepartamental Reglonal

6, O que é o quadro interdepartamental regional?

Resposta: E um sistema que agrega os trabalhadores em funçoes públicas por tempo indeterminado

de todos os departamentos governamentais do Governo Regional integrados em SCGRH, bem como,

trabalhadores incluidos naquele quadro por despacho do respetivo membro do Governo Regional e

os trabalhadores que se encontrem em periodo de mobilidade, no caso de eventuais serviços em

processo de extinçã0, e bem assim, os trabalhadores em outras situações a determinar por despacho

do membro do Governo Regional responsável pela Administração Pública, conforme resulta do art,o

10.0 do D,L.R. n.o 1112018111t1.

7, O quadro interdepartamental regionaljâ está criado e em funcionamento?

Resposta: Nã0, a produção de efeitos das normas que o preveem depende da aprovação de portaria

do membro do Governo Regional responsável pela área da Administração Pública e das finanças

como estabelecem o no. 3 do art,o 10,0 e o n.0 2 do art.o 44,o, ambos do D.L,R. n.0 11/2018/M.

T
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8. Que função desempenhará o quadro interdepartamental regional?

Resposta: Como estabelecem os artigos 10,0 e 11,0 do D,L.R. n,o 1112018/M, o quadro

interdepartamental regional possibilitará a afetação de trabalhadores de orgãos e serviços de um

departamento governamental para o mapa de pessoal de qualquer outro orgão ou serviço da

administração regionalou de outra entidade com trabalhadores nele integrados, com a concordância

do membro do Governo Regional de que dependa o orgão ou serviço de origem do trabalhador e

independentemente desses serviços se integrarem ou nã0, entre si, em diferente departamento

governamental,

A afetação de trabalhadores que correspondam às necessidades de preenchimento de

postos de trabalho dos mapas de pessoal dos serviços, deverá operar-se através da afetação de

trabalhadores integrados no SCGRH do proprio departamento governamental, caso o recurso ao

SCGRH não seja suficiente para colmatar a necessidade, então recorrer-se-á à afetação através do

quadro interdepartamental regional, a partir da altura em que este inicie o seu funcionamento, sem

prejuízo da possibilidade de recurso a mobilidade, nos termos gerais.

Assim, o quadro interdepartamental regional articular-se-á com o SCGRH de cada

departamento governamental e com os mapas de pessoaldos orgãos e serviços.

Mapa regional consolidado de recrutamentos anuais autorizados

9. O que ê o mapa regionalconsolidado de recrutamentos?

Resposta: O mapa regional consolidado de recrutamentos consiste numa previsão anual de

recrutamentos autorizados, tomando por base as necessidades e prioridades dos serviços, de acordo

com as respetivas atividades a desenvolver, sendo aprovado pelo membro do Governo Regional

responsável pelas finanças e Administração Pública.

10, Quando é aprovado o quadro regionalconsolidado de recrutamenfos e como é divulgado?

Resposta: A aprovação e feita até ao fim do primeiro trimestre apos a publicação do diploma que

aprove a execução orçamental do respetivo ano e obtidas as declarações de cabimento

correspondentes, sendo divulgado na página eletronica do serviço com atribuições em matéria de

Administração Pública, discriminando os postos de trabalho abrangidos de acordo com os elementos

referidos nas alineas do n,0 2 do art, 13.0 do D.L.R, n.0 11120181M, de 3 de agosto.

U
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11. Como é feita a previsão de necessidades para eferÍos da aprovação do mapa regional

con solid ado de recrutamenfos anu ai s autorizados?

Resposta: A previsão e Íeita com base na proposta setorial dos departamentos governamentais, a

qual deve ser remetida, durante a fase de preparação do Orçamento da Região Autónoma da

Madeira, ao membro do Governo Regional responsável pela área das finanças e da Administração

Pública, fundamentadamente por referência às necessidades identificadas e validada pelo respetivo

membro do Governo Regional, com demonstração da existência de verba e demais elementos a que

se referem as alineas do n.0 1 do art. 13.0 do D.L.R. n.0 11/2018/M,

12. Pode abrir-se procedimento concursal para admissão de novos trabalhadores se os respeÍivos
posÍos de trabalho estiverem abrangidos no mapa regional consolidado de recrutamenfos

anuais autorizados?

Resposta: Sim, ao abrigo e nos limites do mapa regional consolidado de recrutamentos anuais

autorizados, podem ser abertos procedimentos concursais destinados a trabalhadores com vínculo

de emprego público constituido a termo ou sem relação juridica de emprego público constituida, como

prevê o n,0 1 do art.o 14.0 do D.L.R. n.0 11120181M, uma vez observado o procedimento previo de

recrutamento previsto no art.o 15.0 do mesmo diploma (ver infra resposta à questão 14.),

13. Como se procede se ocorrerem necessrdades de recrutamenÍo de novos trabalhadores para

além do previsto no mapa regionalde recrutamenfos anuais autorizados ou anteriormente à
aprovação do mesmo?

Resposta: Em casos excecionais e devidamente fundamentados, o membro do Governo Regional

responsável pela área das finanças e da Administração Pública pode autorizar a realização de

procedimentos concursais para além dos limites fixados no mapa regionalde recrutamentos anuais

autorizados ou em data anterior à aprovação deste, devendo o despacho autorizador ser,

expressamente, mencionado no procedimento concursal, como preveem os n.os 2 e 4 do art,o 14.0 do

D.L.R, n.o 11/2018/M.
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Procedimento prévio ao recrutamento de trabalhadores ou à contratação para

prestação de seruços

14. O que ê o procedimento prévio ao recrutamento de trabalhadores ou â contratação para

prestação de seruiços?

Resposta: 0 procedimento prévio a que se refere o art,o 15,0 do D,L.R. n.o 11120181M, corresponde

a uma formalidade anterior à abertura de qualquer procedimento concursal abrangido no mapa

regional de recrutamentos anuais autorizados ou que careça da obtenção de autorizaçã0, bem como

os procedimentos de contratação em regime de prestação de serviços que possam envolver pessoas

singulares, neste caso, incluindo, as situações de autorização excecional para a celebração de um

número máximo de contratos, dada a inexistência de previsão que as afaste do cumprimento daquela

formalidade.

O procedimento prévio consiste na publicação da necessidade de recrutamento por dez dias úteis

na BEP-RAM ou pelo período constante do respetivo protocolo, no caso das entidades protocolizadas

para utilizar a BEP-RAM, com vista a verificar-se a existência ou não de trabalhadores interessados

que, consoante o caso, preencham os requisitos exigidos ou que satisfaçam as necessidades da

contratação pretendida.

Este procedimento prevalece sobre qualquer outro procedimento prévio, ainda que

constante de legislação nacional, designadamente, o constante do art,o 34.0 do anexo da Lei n,o

2512017 , de 30/05, conforme resulta do n,0 4 do citado art,o 15,0.

15. O cumprimento do procedimento prévio a que se refere o art.o 15.o do D.L.R. n.o 11/2018/M,

afasta a obrigação de consulta aos departamentos governamenfais soóre a disponibilidade

de recursos humanos que correspondam ao recrutamento pretendido?

Resposta: Sim, afasta, nas situações de recrutamentos abrangidos pelo mapa regional de

recrutamentos anuais autorizados, caso em que o procedimento prévio prevalece sobre outras

normas que imponham consultas aos departamentos govemamentais sobre disponibilidade de

recursos humanos que correspondam às necessidades de recrutamento,

Nas restantes situações de recrutamento de trabalhadores, o procedimento prévio em causa

é afastado apenas naqueles que forem realizados ao abrigo da autorização a que se refere o n.o 3 do

art.14.o do D. L, R. n.0 1 11201811{i, de 3 de agosto,
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16. O cumpimento do procedimento prêvio a que se refere o art.o 15.o do D.L.R. n.o 11/2018/M,

afasta a obrigação de consulta aos departamentos governamenÍais sobre a disponibilidade
de recursos humanos que correspondam ao pretendido no caso de contratação em regime de
prestação de seruiços?

Resposta: Exceto nas situações especificas que permitem a dispensa do procedimento prévio,

previstas no n.0 3 do art.o 15.0 do D.L.R, n,o 11120181M, de 3 de agosto, cuja fundamentação deve ser

invocada, desde logo, aquando do pedido de parecer prévio para a contratação com pessoas

singulares, nas restantes, o dito procedimento não afasta o dever de demonstrar a impossibilidade de

satisfação das necessidades através de recursos proprios ou ainda de outros orgãos e serviços da

adminishação regional, nos casos em que tal é legalmente exigido, ou seja, no ano em curso, nas

situações referidas no n.0 11 do art.o 46.0 conjugado com o n.0 13 do mesmo artigo e na al. b) do n.o

2 do art,o 47.0, todos do D.L,R. n,o 21201811.i| de 9 de janeiro.

Publicitação de procedimenÍos concursa,:s e métodos de seleção

17. Os procedimenfos concursais resperïanÍes aos orgãos e seruiços da administração regional
carecem da obrigação de ser pubficados em algum jomalde expansão nacionalou regional?

Resposta: Nã0, como determina o n.o 1 do art.o 16.0 do D.L.R, n0. 11/2018/M, a publicação dos

procedimentos concursais para recrutamento de trabalhadores destinados aos orgãos e serviços da

administração regional autonoma da Madeira, são efetuados, integralmente, na 2.a série do Jornal

Oficial, por extrato na página eletronica da entidade responsável pela realização do concurso e na

BEP-MM, respetivamente, a partir do dia seguinte à publicação no Jornal Oficial e até ao 2,0 dia apos

a publicação no referido Jomal Oficial.

í8. Quais sâo os métodos de se/eção a utilizar, obrigatoriamenfe, nos procedimenÍos concursais
para recrutamento de trabalhadores desÍinados aos órgãos e serviços da administração
regional autonoma da Madeira?

Resposta: Nos procedimentos concursais para constituição de vinculos de emprego público por

tempo indeterminado dos serviços da administração regional autónoma da Madeira, apenas é

obrigatório utilizar os métodos de seleção prova de conhecimentos ou avaliação curricular, constantes

das alineas a) dos n.os 1 e 2 do art.o 36.0 da Lei Geraldo Trabalho em Funções Públicas, sendo que

são de utilização facultativa, designadamente, os métodos de seleção de avaliação psicologica e de

U
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entrevista de avaliação de competências, previstos nas alineas b) dos números 1 e 2 do referido art.o

36.0.

Mobilidade e cedência de interesse púhlico

19. O recrutamento por mobilidade tem de sersempre publicitado na BEP-RAM?

Resposta: Nã0, Devem ser publicitados na BEP-RAM, como determina o art,o 18.0 do D.L.R. n.0

111201811{i, os recrutamentos por mobilidade sujeitos à aplicação do procedimento de seleção

sumário, previsto no art.o 19.0 do D,L.R, n,0 11l201BlM (para além da publicitação na página eletrónica

do órgão ou serviço de destino).

Assim, nos termos do n.o 5 do art.o 18.0 do D,L,R. n.0 11120181M, carecem da aplicaçâo do

referido procedimento de seleçã0, em regra, as mobilidades intercarreiras (salvo casos excecionais

de urgência ou de especial aptidão profissional, mediante autorização do membro do Governo

Regional responsável pelas finanças e pela Administração Pública, sob proposta do membro do

Governo Regional respetivo), pelo que estas estarão, regra geral, sujeitas a publicitação na BEP-

RAM, podendo ainda, em quaisquer outras situaçoes de mobilidade ser decidido aplicar o referido

procedimento de seleção e bem assim, consequentemente, a publicitação na BEP-RAM.

20. Como proceder em matêria de fêrias, nos anos de início e de cessação de sifuações de

cedência de rnÍeresse publico detrabalhadores em funções públicas a empresas do sefor

empresarialda Região Autonoma da Madeira, integradas nas confas nacionais?

Resposta: As férias vencidas e não gozadas nos anos de inicio e de cessação das referidas situaçoes

de cedência de interesse público, serão gozadas na entidade de destino, no ano de início da cedência

e na entidade de origem, no ano da cessação da mesma, não havendo lugar a quaisquer abonos a

titulo de remuneração correspondente a férias não gozadas. Este procedimento pode ainda ser

aplicado, por acordo entre empregador e cessionário, noutras situaçoes de cedência de interesse

público,

U
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Rendibilização contínua de recursos humanos

21. Em que consiste a rendibilização contínua de recursos humanos?

Resposta: A rendibilização continua de recursos humanos, definida no art,o 23.0 do D,L.R. n.0

11120131tt, opera a efetiva interligação entre os sistemas de recursos humanos regionais, mapas de

pessoal e sistemas centralizados, no sentido da sua articulação com o previsto quadro

interdepartamental regional, os quais, juntamente com a formação profissional disponibilizada na

administração pública regional, garantem a permanente afetação dos trabalhadores às necessidades

dos serviços, incluindo nas eventuais situaçoes de extinção de serviços ou em caso da sua fusão ou

reestruturaçã0.

Nas situaçoes de reorganização do Governo Regional por via de nova constituição do

mesmo, determina o art,o 26.0 do D,L,R. n.o 11120181M, que os respetivos recursos humanos afetos

aos serviços extintos ou reorganizados da administração direta ou indireta, transitam para os

departamentos e respetivos serviços que lhes sucedam nas atribuições, independentemente de

quaisquer formalidades, podendo vir a ser integrados noutro departamento ou serviç0, por mobilidade

ou afetaçã0, atualizando-se, nessa altura, em conformidade, a respetiva integração nos SCGRH e,

quando criado, no quadro interdepartamental regional,

ll- Acréscimo de férias

22. A quem se aplica o acréscimo de dias de fêrias a que se refere o art.o 27.o do D.L.R, n.o

11/2018/M?

Resposta: O acréscimo de dias de férias previsto no referido normativo é aplicável, por regra, aos

trabalhadores dos orgãos e serviços da administração regional autonoma da Madeira ou de outras

entidades sob tutela do Governo Regional que integrem trabalhadores em funções públicas.

23. A partir de quando podem ser gozados os dias de férias acrescidos prew.sÍos no art.o 27.o do
D.L.R. n.o 11/2018/M?

Resposta: 0 acréscimo de três dias úteis ao periodo anual de férias, contido na supra referida

disposição legal, é gozado já no ano em curso (ou em acumulação no ano subsequente ao atual,

neste caso, nos termos do art.o 240,0 do Codigo do Trabalho), a partir da data em que se iniciou a

vigência do D,L,R. n.o 11120181M, ou seja, a partir do passado dia 1 de setembro, pelos trabalhadores
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que tenham vencido o respetivo periodo anual de férias em janeiro deste mesmo ano e,

simultaneamente, mantenham o vínculo de emprego público com os orgãos e serviços da

administração regional autonoma da Madeira a 1 de setembro de 2018, data da entrada em vigor do

citado D.L,R. n,o 11/2018/M.

24, Os trabalhadores gue nos Íennos /egar.s não tenham vencido em 1 de janeiro o seu período

anual de fêrias, designadamente, porterem o seu contrafo suspenso àquela data, têm

direito, nesse mesmo ano, ao acrêscimo de dr,as de férias a que se refere o art.o 27,0 do

D.L.R. n.o 11/2018/M?

Resposta: Nã0, uma vez que tal acréscimo é referente ao período anual de férias vencido em 1 de

janeiro, se tal período anual não se venceu, não pode aplicar-se o dito acréscimo,

lll- Direito Coletivo

Acordos coleÍjvos de trabalho

25. Que alterações são introduzidas pelo D.L.R, n.o 11/2018/M, no que se respeifa à celebração

e outorga de acordos coletivos de trabalho?

Resposta: No que respeita à legitimidade para celebrar e outorgar acordos coletivos de trabalho,

assegurou-se, pelo art.o 30,0 do D.L.R, n.0 11120181M, a clarificação da legitimidade dos membros do

Governo Regional com responsabilidade em matéria de finanças e de Administração Pública e

daqueles que tenham carreiras especificas de serviços sob a sua responsabilidade, consoante os

casos, para celebrar e outorgar acordos coletivos de trabalho relativos a carreiras específicas da

administração regional autonoma Madeira, a par da legitimidade existente para outorgar acordos

coletivos de empregador público,

Meios de resolução de conflitos coleÍivos de trabalho

26. Que alterações são introduzidas pe/o D.L.R. n.o 11/2018/M, no que respeita a meios de

resolução de conflitos colefiyos de trabalho, nomeadamente, conciliação, mediação e

arbitragem?

Resposta: Através do D,L.R. n,o 11i2018/M, assegura-se, no âmbito da administração regional

autónoma da Madeira, de acordo com o previsto nos artigos 37.o a 40.0 do mesmo diploma, a
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realização das diligências de conciliaçã0, mediação e arbitragem, até então consagradas pela Lei

Geraldo Trabalho em Funções Públicas para a administração central.

Direção Regionalda Administração da Pública e da Modernizaçâo Administratiua,22de outubro de

2018

A Diretora Regional

Ana Luis

,
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