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Parecer:      Despacho: 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 

FAQ’s ? Anotação de diploma? Publicação na Web? Elaboração de Circular? 

 

Informação n.º 146   Proc. 7.2.17     Data  10/07/2015 

 

 

Assunto: Direito a férias no ano de início de funções de membro de Gabinete governamental 

 

 Questiona a Secretaria Regional …, através do seu ofício n.º …, de …, sobre o direito a 

férias no ano da designação como membros de Gabinete de diversos titulares de cargos dessa 

natureza.  

 Sobre o assunto trazido a parecer cumpre-nos informar o seguinte: 

 Nos termos do art. 11.º, do D.R.R. n.º 2/2015/M, de 12 de maio, até à entrada em vigor do 

diploma regional que aprovar o regime, composição e orgânica dos Gabinetes do Governo Regional 

aplicar-se-á, nessa matéria, o D.L. n.º 11/2012, de 20/01. 

  X  
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 O referido diploma não regula, diretamente, a matéria de férias dos titulares de cargos de 

gabinete governamental limitando-se a dois aspetos fundamentais, para a matéria que ora nos 

ocupa: 

1. Refere, no n.º 2 do seu art. 17.º, a propósito da cessação de funções destes titulares, a 

liquidação de créditos em matéria de férias não gozadas, significando que o direito a férias embora 

não regulado no diploma em apreço, não é de todo ignorado e está implícito no seu regime. 

2. É estabelecido pelo art. 14.º do mesmo diploma, um regime subsidiário em tudo quanto 

não estiver regulado no D.L. n.º 11/2012, regime esse constituído pelo respetivo estatuto de origem 

(estatuto profissional de origem) ou pelo regime Geral do Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas (LTFP), constante da Lei n.º 35/20141, de 20/06, caso não possuam estatuto de origem. 

Do referido, estamos em condições de afirmar que o direito a férias a aplicar aos membros 

de Gabinete será, como regra geral, o do seu estatuto profissional de origem ou na sua falta, a 

LTFP, e em face da aplicabilidade do regime subsidiário assim se responderá sobre o direito a férias 

destes titulares no ano de início de funções.  

Vejamos, pois, o que responder sobre cada uma das situações apresentadas no pedido de 

parecer, pela ordem em que são elencadas no mesmo. 

a) No que se refere ao Senhor …, em funções no cargo de técnico especialista desde 21 

de abril do ano corrente, vindo já a exercer funções como membro de Gabinete em anterior 

mandato, cujo terminus ocorrera em 20 de abril de 2015, sendo trabalhador da …, entidade cujo 

pessoal se encontra sujeito ao direito laboral privado. 

Nesta situação, verifica-se que existem mandatos sucessivos em cargo de Gabinete, com 

um estatuto profissional de origem que é do foro do direito privado. Ora, o facto de haver sucessão 

de mandatos de forma continuada no tempo, conduz a que a situação de férias se deva aferir de 

forma também continuada, independentemente do início de um novo mandato. Assim, o período 

anual de férias que se venceu, ao abrigo do estatuto profissional de origem, no ano corrente em 1 de 

                                                           
1 Interpretação atualista da referência constante do n.º 2 do art. 14.º, do D.L. n.º 11/2012. 
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janeiro, é aquele a que mantém o direito de gozo, e que levou consigo para o mandato iniciado a 21 

de abril passado, acompanhado do respetivo subsídio de férias, assim o justifica a continuidade do 

exercício de funções da mesma natureza, in casu, membro de gabinete governamental, inserido no 

Governo Regional da Madeira. O referido período anual de férias será, em função do estatuto de 

origem, de natureza privada, o constante do Código do Trabalho, art. 238.º, regime geral aplicável, 

não havendo, consequentemente, nesta matéria, créditos a liquidar pela entidade governamental 

onde, anteriormente, foram exercidas funções de Gabinete. 

b) Relativamente à situação seguinte, da Senhora …, temos como elementos a destacar 

o exercício de funções de Gabinete no cargo de Secretária Pessoal desde 21 de abril do ano 

corrente, tendo já exercido funções como membro de Gabinete em anterior mandato, cujo terminus 

ocorrera em 20 de abril de 2015, destaca-se ainda, que a mesma é trabalhadora da …, entidade cujo 

pessoal se encontra sujeito ao direito laboral privado. Neste caso, na medida em que também nele se 

verifica a titularidade de cargo de Gabinete e a sucessão de mandatos em cargos dessa mesma 

natureza, em departamentos do Governo Regional, com um estatuto profissional de origem de 

natureza privada, somos de remeter, ipsis verbis, para tudo quanto referimos relativamente à 

situação anterior. 

c) No que toca à situação da Senhora … a qual iniciou no passado dia 21 de abril um 

mandato no cargo de Adjunta de Gabinete governamental não tendo exercido anteriormente, 

segundo os dados expostos no pedido de parecer, funções em cargo dessa natureza, possuindo 

relação jurídica de emprego público de origem em regime de contrato a termo resolutivo e a tempo 

parcial (55% do tempo completo), como assistente convidada na Universidade da Madeira, releva, 

aqui, quanto a nós, equacionar a resposta atendendo à natureza da entidade empregadora de origem 

e ao tipo de vínculo possuído nessa. 

 Assim, relativamente à entidade empregadora de origem verifica-se que a mesma, embora 

inserida na Administração Pública, não se engloba na administração regional autónoma da Madeira; 

quanto ao vínculo de emprego de origem, sendo de natureza pública, e portanto sujeito à LTFP é, 
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contudo, respeitante a um contrato a termo resolutivo e em regime de trabalho a tempo parcial, 

sendo que esta última situação acarreta diferenças de tratamento jurídico, designadamente, em 

matéria de base de cálculo de abonos, como seja em relação a subsídio de férias, que nos parece 

serem aspetos estranhos à atual situação como membro de gabinete. Assim, somos de entender que 

à vertente situação se deve aplicar o regime de férias de reinício de funções, previsto no art. 239.º 

do Código do Trabalho, aplicável por força da remissão constante do n.º 1 do art. 126.º da LTFP e o 

n.º 1 do art. 14.º do D.L. n.º 11/2012, vencendo, dois dias úteis por cada mês de exercício das atuais 

funções em que se encontra investida, com o subsídio de férias correspondente a tal período, 

devendo, neste caso, a Universidade da Madeira liquidar os créditos devidos, designadamente, 

relativos a férias eventualmente não gozadas.  

  

 À consideração superior. 
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