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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
Governo Regional 
Vice-Presidência 

DRAPMA - Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa 

 
Circular nº 1/DRAPMA/2021 

 
 

 

ASSUNTO: Diretrizes gerais acerca do Decreto Legislativo Regional n.º 18/2020/M, 

de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 

2021. 

 

 

O Decreto Legislativo Regional n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro, aprovou o 

Orçamento da Região Autónoma da Madeira para o ano de 2021 (ORAM 2021), tendo 

introduzido importantes alterações no capítulo destinado às disposições relativas aos 

trabalhadores do setor público.  

Com efeito, merece especial destaque a possibilidade de relevarem os pontos 

que sobejam após alteração obrigatória do posicionamento remuneratório que seja 

efetuada no ano de 2021, para futura alteração daquele. 

No tocante a férias, face à situação pandémica que se verifica desde o ano de 

2020, que acarretou, necessariamente, uma alteração nas condições e modos de 

prestação do trabalho, com adaptações constantes pelos trabalhadores, o legislador 

optou por criar um regime excecional para o gozo de férias vencidas nos anos de 2019, 

2020 e para as que se vençam no ano de 2021.  

Noutra vertente, foram introduzidas medidas de incentivo à modernização 

administrativa, desde a possibilidade de serem estabelecidos incentivos pecuniários e 

mecanismos que visem estimular a adoção de boas práticas naquela área, criação do 

prémio de boas práticas, fixação de objetivos comuns de gestão dos serviços em sede do 

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR), bem como majorações ou a 

possibilidade de derrogação das quotas máximas de avaliação de desempenho em sede 

do SIADAP. 

Assim, a presente Circular tem como desiderato evidenciar, de forma clara e 

sucinta, as principais alterações introduzidas pelo mencionado Decreto Legislativo 

Regional n.º 18/2020/M, de 31 de dezembro, aproveitando o ensejo para destacar 

também algumas práticas que foram mantidas desde o ano anterior.   
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1. Acumulação de pontos para efeitos de futura alteração do 

posicionamento remuneratório - Artigo 50.º 

Este preceito veio estabelecer uma exceção ao princípio geral ínsito no n.º 7 do 

artigo 156.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, permitindo que o trabalhador 

possa “guardar” os pontos que remanesçam da alteração obrigatória do posicionamento 

remuneratório que seja efetuada em 2021, para futura alteração. 

Com efeito, a regra vertida no referido artigo 156.º é a de que os pontos que 

excedem os 10 necessários para a alteração obrigatória do posicionamento remuneratório 

“perdem-se” com a concretização desta, pelo que, face ao previsto no artigo 50.º do 

diploma em análise, como vimos, no ano em curso, após alteração do posicionamento 

remuneratório, o trabalhador poderá guardar os pontos que remanescem, os quais serão 

contabilizados para futura alteração de posição remuneratória.  

 

2. Gozo de férias vencidas e não gozadas nos anos de 2019 e 2020 e que se 

vençam em 2021 - Artigo 51.º 

Face à contingência advinda da pandemia verificada desde o ano de 2020, o 

legislador previu um regime excecional de férias vencidas nos anos de 2019 e 2020 e 

vincendas em 2021, nestes termos: 

 

A) Férias vencidas em 2019 e não gozadas em 2020 - podem ser gozadas até 

ao final do ano de 2022, podendo, pois, ser acumuladas com as férias vencidas em 2021 

e que se vencerem em 2022; 

B) Férias vencidas em 2020 e 2021 - podem igualmente ser gozadas até ao final 

do ano de 2022, sem prejuízo da obrigatoriedade do gozo de 10 dias úteis consecutivos, 

em obediência ao disposto no n.º 8 do artigo. 241.º do Código do Trabalho; 

C) As acumulações de férias acima referidas estão sujeitas a acordo entre o 

dirigente máximo do serviço e o trabalhador. 
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3. Prorrogação da mobilidade e cedência de interesse público – Artigo 52.º 

Na linha do previsto nos diplomas que aprovaram os orçamentos regionais dos 

anos anteriores, o artigo 52.º prevê a prorrogação excecional, até 31 de dezembro de 

2021, das situações de mobilidade e cedência de interesse público existentes a 

01/01/2021, cujo limite de duração máxima ocorra no ano em curso e ainda, as situações 

de mobilidade e cedência, cujo termo tenha ocorrido a 31/12/2020, independentemente 

de quaisquer formalidades, exceto a sua comunicação ao membro do Governo 

Regional responsável pela área das finanças e da administração pública. 

Importa ainda referir que, nos termos do n.º 3 deste artigo, deverá considerar-se 

que a mobilidade e a cedência de interesse público apenas não serão prorrogadas caso 

haja manifestação expressa nesse sentido, quer das entidades em causa quer do 

trabalhador, nos casos em que o seu acordo foi necessário para a respetiva constituição. 

 

4. Medidas de equilíbrio orçamental na administração pública regional - 

Artigo 54.º 

No tocante à constituição de situações de cedência de interesse público, tal como 

previsto no ORAM 2020, apenas estão sujeitas ao referido parecer prévio favorável do 

membro do Governo Regional responsável pela área das finanças e da administração 

pública, aquelas que visem o exercício de funções nos órgãos e serviços da 

administração pública regional e empresas públicas de capital exclusiva ou 

maioritariamente público integradas no universo das administrações públicas em contas 

nacionais, quando determinem um aumento de efetivos na entidade cessionária, 

conforme decorre da alínea e) do n.º 1 deste preceito. 

 

5. Modernização administrativa 

Este diploma introduziu também um conjunto de medidas que visam incrementar 

práticas de modernização administrativa, as quais se traduzem em: 
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A) Incentivo pecuniário - Artigo 60.º  

Neste preceito encontra-se vertida a possibilidade de o Governo Regional 

estabelecer, através de Portaria do membro do Governo que tutela a modernização 

administrativa e as finanças, incentivos e outros mecanismos potenciadores de práticas 

inovadoras de gestão pública, modernização e de simplificação administrativa. 

Assim, estes incentivos podem concretizar-se através de majorações de dotações 

orçamentais referentes a atribuição de prémios de desempenho e alterações do 

posicionamento remuneratório por opção gestionária, bem como através de medidas de 

natureza não pecuniária, tais como atribuição de dias de férias adicionais ou crédito de 

horas para a autoformação, os quais serão regulamentados em sede do decreto 

regulamentar regional de execução orçamental. 

 

B) Criação do prémio de boas práticas na administração pública - Artigo 61.º 

O prémio de boas práticas está ainda sujeito a regulamentação pelo Governo 

Regional, sendo que poderão a ele candidatar-se todos os organismos da administração 

pública regional direita, indireta, entidades públicas empresariais, empresas públicas de 

capital exclusiva ou maioritariamente público e outras pessoas coletivas de direito público, 

bem como unidades de missão ou outros grupos de trabalho compostos por trabalhadores 

vinculados às referidas entidades. 

 

C) Objetivos comuns de gestão dos serviços públicos – QUAR - Artigo 62.º 

Neste âmbito, o legislador delineou um conjunto de objetivos comuns de gestão 

que os serviços da administração pública regional devem introduzir no respetivo QUAR, 

os quais se traduzem em: 

- Objetivos de boa gestão dos trabalhadores; 

- Objetivos atinentes à transição digital e incremento da prestação de serviços por 

via eletrónica, sobretudo através ou em articulação com o portal SIMplifica; 

- As medidas que visem permitir a execução dos desideratos do Orçamento 

Participativo da Região Autónoma da Madeira (OPRAM); 

- Tomar em linha de conta a avaliação efetuada pelos cidadãos aos serviços 

prestados pelo organismo, designadamente quando tenham atendimento público ou 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
 

 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
Governo Regional 
Vice-Presidência 

DRAPMA - Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa 

prestem serviço direto a cidadãos e empresas, avaliação essa que poderá ser aferida, 

nomeadamente, através de inquéritos de satisfação.  

  

Ora, conforme determinam os n.os 1 e 2 do artigo 74.º do Decreto Legislativo 

Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto1, até 30 de novembro de cada ano, os serviços 

iniciam ou prosseguem a construção do QUAR, e, tendo em conta as orientações fixadas 

pelos respetivos membros do Governo Regional, propõem os objetivos a prosseguir no 

ano seguinte e estabelecem os indicadores de desempenho e respetivas fontes de 

verificação. 

Assim sendo, face ao teor do referido artigo 62.º, os serviços devem proceder a 

uma análise do QUAR apresentado na referida data, referente ao ano de 2021, de molde 

a verificar se o mesmo está conforme com as orientações plasmadas na norma 

orçamental ora explanada, devendo proceder às alterações necessárias para o conformar 

com esta disposição, as quais deverão seguir os ulteriores termos constantes do citado 

artigo 74.º. 

 

D) Majorações e flexibilização das quotas no âmbito do SIADAP - Artigos 63.º 

e 77.º 

De modo a premiar os serviços e, indiretamente, todos os trabalhadores neles 

integrados, neste preceito o legislador determinou que aos serviços que obtenham 

menções de mérito ou honrosas, cumpram os objetivos traçados no QUAR ou que 

obtenham reconhecimento pela prática de ações inovadoras de gestão pública, de 

modernização e simplificação administrativa (mencionadas no artigo 60.º do ORAM), 

serão adicionados 10 pontos percentuais às quotas previstas no n.º 1 do artigo 71.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 27/2009/M, de 21 de agosto. 

 

O artigo 77.º, por seu turno, procedeu a alterações ao artigo 71.º do Decreto 

Legislativo Regional n.º 27/2009/M, que aprovou o SIADAP-RAM, (re)introduzindo uma 

flexibilização das quotas máximas de desempenhos relevante e excelente em cada 

                                                           
1 Diploma que estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na administração 
regional autónoma da Madeira, o qual foi alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 12/2015/M, de 21 de 
setembro.   
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organismo, que já havia existido em anterior redação desse artigo. Nessa sequência, foi 

introduzido um novo número 5 no artigoº 71.º que identifica, de forma exemplificativa, 

situações que podem dar origem à ultrapassagem das quotas máximas identificadas 

nesse artigo. 

 

 

6. Aquisição de serviços  

 

A) Encargos com contratos de aquisição de serviços - Artigo 65.º  

Importa aqui fazer uma breve ressalva para frisar que, o ano de referência para 

aferição comparativa do valor global dos encargos com contratos de aquisição de serviços 

que venham a ser celebrados no ano em curso é o ano de 2019, à semelhança, aliás, do 

que se encontra previsto a nível nacional, no n.º 1 do artigo 69.º da Lei n.º 75-B/2020, de 

31 de dezembro.     

 

B) Parecer prévio do membro do Governo responsável pela área das 

finanças e da Administração Pública (pessoas singulares) - Artigo 66.º 

Cumpre ainda apontar as novidades introduzidas em sede deste preceito, no que 

concerne à dispensa do parecer prévio em causa, estando abrangidos:  

- Contratos que se destinem à prevenção, contenção, mitigação e tratamento da 

COVID -19, conforme resultava já do ORAM suplementar de 2020; 

- Celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços, no âmbito da 

atividade formativa desenvolvida pelo Instituto para a Qualificação, IP -RAM, e pelo 

Serviço Regional de Proteção Civil, IP -RAM, que tenham por objeto serviços de formação 

profissional, certificação profissional e de reconhecimento, validação e certificação de 

competências, de valor igual ou inferior ao limiar do ajuste direto simplificado (€ 6.750,00);  

- Celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços, no âmbito da 

atividade formativa desenvolvida pela Direção Regional da Administração Pública e da 

Modernização Administrativa, que tenham por objeto serviços de formação profissional, 

certificação profissional e de reconhecimento, validação e certificação de competências, 
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no âmbito de projetos financiados pelo Fundo Social Europeu, de valor igual ou inferior ao 

limiar do ajuste direto simplificado;  

- Celebração ou renovação de contratos de aquisição de serviços de natureza 

jurídica, no âmbito de patrocínio judiciário, de valor igual ou inferior ao limiar do ajuste 

direto simplificado. 

Além destas situações, tal como previsto no diploma que aprovou o ORAM 2020, 

estão englobados na dispensa do referido parecer prévio, os contratos de aquisições de 

serviços emergentes de acidentes escolares e de acidentes de trabalho, bem como os 

contratos de aquisição de serviços que se revelem necessários para garantir a 

concretização dos eventos de animação turística referentes a Natal, Fim do Ano, 

Carnaval, Festa da Flor, Festa do Vinho, Madeira Nature Festival, Festival do Colombo e 

Festival do Atlântico, predefinidos em calendário, bem como outros eventos, feiras ou 

demais atividades, constantes da programação anual oficial levadas a cabo por 

organismos públicos na área do turismo, cultura, etnografia, agroalimentar, do artesanato, 

do bordado e da tapeçaria, desde que de valor igual ou inferior ao limiar do ajuste direto 

simplificado. 

 

C) Dispensa da publicação prévia na BEP-RAM (pessoas singulares) 

Os contratos de aquisição de serviços supra mencionados, bem como os contratos 

celebrados ao abrigo de parecer genérico favorável, previsto no n.º 1 do artigo 3.º da 

Portaria n.º 319/2018, de 24 de agosto, estão dispensados do requisito de publicação 

prévia na BEP-RAM, a que alude o artigo 15.º do Decreto Legislativo Regional n.º 

11/2018/M, de 3 de agosto, conforme o disposto no n.º 6 do artigo 66.º do ORAM 2021. 

 

7. Setor empresarial e entidades públicas da RAM - Artigo 67.º 

Nos termos do n.º 1 deste preceito, na senda, aliás, do previsto no ORAM 2020, as 

entidades públicas empresariais e as empresas públicas de capital exclusiva ou 

maioritariamente público integradas no universo das administrações públicas em 

contas nacionais podem contratar trabalhadores na modalidade de contrato por tempo 

indeterminado, contrato a termo ou comissão de serviço, desde que se destine a substituir 
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a saída definitiva, ausência de trabalhadores ou a cessação de comissão de serviço 

ocorridas no ano em curso ou no último trimestre do ano de 2020. 

No entanto, a referida contratação é comunicada trimestralmente aos membros do 

Governo Regional responsáveis pelo respetivo setor de atividade e pela área das 

finanças, tal como determina o n.º 5 deste preceito. 

Acresce que a contratação de trabalhadores fora das circunstâncias supra referidas 

carece de autorização dos membros do Governo Regional responsáveis pelo respetivo 

setor de atividade e pela área das finanças, observados os requisitos definidos no n.º 4 do 

artigo 67.º. 

Nesta conformidade, mantém-se o princípio de que as contratações de pessoal ou 

outras alterações à situação jurídico-funcional dos trabalhadores das empresas públicas 

não reclassificadas estão dispensadas do parecer prévio dos membros do Governo 

Regional responsáveis pelo respetivo setor de atividade e pela área das finanças, 

persistindo apenas, relativamente a estas últimas, obrigações de reporte e comunicação. 

 

 

Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa, aos 14 de 

janeiro de 2021. 

 

 

O Diretor Regional 

 

 

 

(Marcos Teixeira de Jesus) 
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