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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 47   Proc.7.2.21            Data 10/03/02 
 
 
Assunto: Entidade responsável pelo encargo relativo à atribuição de abono para falhas na 

situação de destacamento. 

 

A Direcção Regional da Administração Pública do Porto Santo (DRAPS) vem 

questionar esta Direcção Regional acerca da possibilidade de atribuição de abono para 

falhas a um trabalhador do mapa de pessoal da Direcção Regional de Pescas que se 

encontra destacado naquela ilha, ao abrigo do n.º 1 do art. 4.º da orgânica da DRAPS, 

anexa ao Decreto Legislativo Regional n.º 23/2008/M, de 15 de Dezembro. 

Sobre o assunto, cumpre-nos dizer o seguinte: 

 

 X



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Edifício do Governo Regional 
Av. Zarco, 3º. Andar – 9004-527 Funchal 
Telef. 291 212 001 – Fax. 291 223 858 
E-mail: drapl.vp@gov-madeira.pt 
http://drapl.gov-madeira.pt  
http://twitter.com/drapl_vp  

 

 
 
 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
Governo Regional 
Vice-Presidência 

Nos termos do supra citado preceito, os trabalhadores de serviços dependentes do 

Governo Regional que desempenhem funções na ilha do Porto Santo consideram-se 

destacados na DRAPS, durante todo o tempo que permanecerem nessa situação.  

Como é sabido, os instrumentos de mobilidade geral constavam do Decreto 

Legislativo Regional n.º 9/2008/M, de 27 de Março, o qual adaptou à administração 

regional e local da Região Autónoma da Madeira o regime de mobilidade geral entre 

serviços dos funcionários e agentes da Administração Pública, previsto na Lei n.º 

53/2006, de 7 de Dezembro.  

Não obstante, o n.º 4 do art. 32.º da Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, que 

aprovou o Orçamento do Estado para 2009, procedeu à revogação de inúmeros preceitos 

da citada Lei n.º 53/2006, entrando em vigor os artigos da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 

Fevereiro (LVCR), referentes à mobilidade geral (cfr. n.º 5 do art. 37.º da Lei n.º 64-

A/2008). Assim, a partir de 1 de Janeiro de 2009, a constituição de novas situações de 

mobilidade deverá obedecer ao regime previsto na LVCR, deixando de existir os 

instrumentos de mobilidade geral previstos na Lei n.º 53/2006, designadamente a 

requisição e o destacamento.   

Naquela conjuntura, o Decreto Legislativo Regional n.º 1/2009/M, de 12 de Janeiro, 

o qual adaptou a LVCR à Região, veio manter as situações de requisição, destacamento 

e outras situações de mobilidade geral, de acordo com o regime que as constituiu, até à 

alteração do mencionado Decreto Legislativo Regional n.º 9/2008/M.  

Por aquela via legal mantêm-se, pois, as situações de mobilidade constituídas antes 

da entrada em vigor do novo regime legal atinente a esta matéria.  

No que concerne ao abono para falhas, este encontra-se regulado no Decreto 

Legislativo Regional n.º 20/89/M, de 3 de Novembro, sendo que o art. 2.º deste diploma 

estabelece quem tem direito ao mesmo. 
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Nesta conformidade, a génese do suplemento em apreço traduz-se em “(…) 

indemnizar quem dele beneficie das despesas e riscos decorrentes do exercício de 

funções particularmente susceptíveis de gerar falhas contabilísticas em operações de 

recebimentos e pagamentos em serviços de tesouraria.” 1  

Tendo em conta a ratio de atribuição deste suplemento, parece que sempre que os 

trabalhadores se encontrem nas condições definidas pelo referido art. 2.º, 

designadamente nos casos previstos na alínea b) do n.º 1 do mesmo, será de abonar o 

dito suplemento. Mas será assim também nas situações de destacamento, podendo o 

pagamento ser efectuado pelo serviço de destino, quando os encargos decorrentes desta 

situação de mobilidade estão a cargo do serviço de origem do trabalhador? Vejamos: 

Se atentarmos que, como vimos, o fulcral é aferir se as funções que o trabalhador 

destacado exerce na DRAPS implicam o manuseamento de dinheiros, estando o mesmo, 

em consequência, englobado no despacho que determine a atribuição deste suplemento 

(vide n.º 2 do mesmo art. 2.º) então terá direito a ser abonado do mesmo pela DRAPS, 

embora outros encargos decorrentes da situação de destacado estejam a cargo da 

Direcção Regional de Pescas.  

Na verdade, o abono em causa prende-se com particularidades atinentes ao 

exercício de funções no âmbito da DRAPS, decorrendo de decisões a esta respeitantes.   

Pelo exposto, afigura-se-nos que, caso a situação em análise se enquadre ou venha 

a enquadrar-se na previsão do n.º 2 do art. 2.º do Decreto Legislativo Regional n.º 

20/89/M, a DRAPS poderá proceder ao pagamento do suplemento de abono para falhas 

ao trabalhador destacado.          

  É quanto se nos oferece informar. 

À consideração superior. 

 
                                                           
1 In Parecer da Procuradoria-Geral da República n.º P001231996, votado em 20/06/97. 


