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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 845              Proc. 7.1.24     Data 14/12/2017 

 

 

 Assunto: Esclarecimentos sobre regimes de férias, provimento de categorias de coordenação e 

abono de subsídio de insularidade 

 

 Através do ofício n.º …, de 30-11-2017, a Câmara Municipal de … coloca diversas  questões, as 

quais passaremos a enunciar e a responder, concluindo, conforme segue: 

1.ª Questão: No ano da celebração do contrato de trabalho em funções públicas, o pagamento do 

subsídio de férias é efetuado em conjunto com a remuneração mensal do mês anterior ao gozo 

das férias, pelo valor total ou proporcional ao tempo de serviço prestado? 

X  X  

mailto:drapma@gov-madeira.pt
http://drapl.gov-madeira.pt/
file://///GRM-VM/DRAPL$/PastasComuns/intranet/new_intranet/oficios/modelo_circular.dot
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Resposta: No ano de admissão, se a aquisição do direito a férias ocorrer em momento 

posterior ao mês de junho, o subsídio correspondente a esses dias de férias será pago em 

conjunto com a remuneração mensal do mês anterior ao do gozo das férias, pelo valor 

proporcional às mesmas, conforme decorre do art. 239.º do Código do Trabalho, aplicável 

nos termos do art. 126.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP)1, conjugado 

com o n.º 2 do art. 152.º da mesma LTFP . 

2.ª Questão: Aquando da saída de um trabalhador que não tenha podido gozar as férias a que 

tinha direito, como se calcula a remuneração relativa a esses dias de férias, será pela fórmula 

constante do n.º 3 do art. 155.º da LTFP? 

Resposta: Aquando da cessação definitiva de funções, as férias não gozadas são retribuídas 

através da fórmula constante da Circular Conjunta n.º 1/DGO/DGAP/2004, constante, como 

vigente, na página da Direção Geral da Administração e Emprego Público (DGAEP), em 

www.dgaep.gov.pt/upload/Legis/2004_circ_n_1_dgo_dgap.pdf que explica o seguinte: 

 “Se a 22 dias de férias corresponde uma remuneração mensal, aos dias de férias 

vencidos em 1 de Janeiro do ano da (…) cessação de funções e não gozados corresponderá 

montante proporcionalmente superior ou inferior, conforme o caso concreto, de acordo com 

a fórmula seguinte: R =(RM X ndf) / 22”, sendo RM a remuneração mensal e ndf o número 

de dias vencidos e não gozados naquele ano, incluindo, se a eles houver direito, os 

acréscimos por antiguidade. Note-se que a legislação aplicável é agora o anexo da Lei n.º 

35/2014, de 20/06, em conjugação com o Código do Trabalho, não prejudicando a 

aplicabilidade daquele critério constante da dita Circular. 

3.ª Questão: Na cessação do contrato de trabalho em funções públicas e consequente saída do 

trabalhador, o mesmo tem direito a receber o pagamento da remuneração das férias e do 

respetivo subsídio pelo trabalho prestado nesse ano, tendo em vista o que lhe caberia no ano 

seguinte ao da saída? 

Resposta: Sim. Em matéria de férias e na situação de cessação definitiva de funções, o 

trabalhador tem direito a receber, para além das férias vencidas nesse ano, não gozadas e 

respetivo subsídio, tem também direito ao abono dos proporcionais de férias e subsídio 

correspondentes ao trabalho prestado nesse ano, respeitante ao período de férias que se 

venceria no ano seguinte se se mantivesse em funções. 

                                                           
1 Aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, com a última alteração constante da Lei n.º 73/2017, de 16 de 

agosto. 
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 Vejamos, de seguida, as formas de cálculo relativamente à remuneração dos dias de férias 

e do subsídio proporcionais ao trabalho prestado no ano da saída do trabalhador. Assim: 

 a) Cálculo da remuneração relativa a férias adquiridas pelo serviço prestado no ano 

da cessação de funções: 

Segundo a mesma Circular Conjunta que acima citámos, a remuneração de férias 

será correspondente ao número de dias de férias proporcionais ao trabalho 

prestado no ano da cessação de funções.  

 Assim: “Ndf = (ndt X 22) / 365, sendo Ndf o número de dias de férias arredondado, por 

excesso, para a unidade seguinte, e ndt o número de dias de serviço efectivo - ou situações 

para este efeito equiparadas, desde o início do ano até à (…) cessação de funções. A este 

total não são adicionados os dias de férias (…) por antiguidade, que se reportam ao ano em 

que se vencem (…)”. Calculado o número de dias de férias, nos moldes acabados de 

descrever, o montante da remuneração correspondente deve ser apurado de acordo com a 

fórmula constante da resposta à 2.ª questão enunciada neste parecer. 

b) Cálculo do subsídio relativo a férias adquiridas pelo serviço prestado no ano da 

cessação de funções: 

Quanto a esta parte da matéria, refere a mesma Circular Conjunta que vimos citando (cfr. 

ponto 2.3 da dita) que o cálculo ora em apreço terá por base o número de dias de férias 

conferidos ao trabalhador calculados segundo a fórmula exposta na alínea anterior da 

resposta à presente questão, devendo o cálculo processar-se segundo a fórmula seguinte2: 

 “Subsídio de férias = RDX1,365Xndf, sendo RD a remuneração diária”, calculada esta, 

de acordo com o n.º 3 do art. 155.º da LTFP, ou seja, 1/30 da remuneração mensal, “e ndf o 

número de dias de férias, do qual estão excluídos os acumulados de anos anteriores (…) não 

podendo exceder o limite de 22.”. 

4.ª Questão: Pela cessação do contrato de trabalho em funções públicas haverá lugar ao 

pagamento do subsídio de insularidade a que se refere o art. 59.º do D.L.R. n.º 42-A/2016/M, de 

30 de dezembro, em duodécimos relativos aos meses de trabalho prestados nesse ano? 

Resposta: Não. O n.º 6 do art. 59.º do citado D.L.R. n.º 42-A/2016/M, trata da matéria 

relativa ao abono do subsídio de insularidade no ano de cessação de funções, sendo a 

referência a “proporcionais” mencionada apenas para o primeiro ano em que são prestadas 

                                                           
2 Fórmula constante do ponto 1.2. da dita Circular Conjunta, na qual apenas as referências legais estão desatualizadas, face  à 

atual Lei n.º 35/2014 e o Código do Trabalho que constituem o atual quadro legal nesta matéria. 

mailto:drapma@gov-madeira.pt
http://drapl.gov-madeira.pt/


 

 

 

 

 

 

4 
Edifício do Governo Regional 
Av. Zarco, 3º. Andar – 9004-527 Funchal – Telef. 291 212 001 – Fax. 291 223 858 
E-mail: drapma@gov-madeira.pt - http://drapl.gov-madeira.pt  

 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
Governo Regional 

Secretaria Regional das Finanças e da Administração Pública 
DRAPMA - Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa 

funções públicas (cfr. n.º 8 do citado art. 59.º). Assim, quanto a nós, no ano da cessação de 

funções, o abono que a este título o trabalhador receberia em agosto é pago, por inteiro, junto 

com o último vencimento a que o mesmo tenha direito, caso as funções cessem antes do mês 

de agosto.  

5.ª Questão: Atendendo a que, segundo o n.º 3 do art. 88.º da LTFP, a previsão do posto de 

trabalho de coordenador técnico, nos mapas de pessoal, depende da existência de unidades 

orgânicas flexíveis com o nível de secção ou da necessidade de coordenar, pelo menos, 10 

assistentes técnicos do respetivo setor de atividade, pergunta-se: ocupado o posto de trabalho,  

havendo alteração/extinção da unidade orgânica, o coordenador técnico pode ser absorvido 

noutra unidade orgânica, mantendo a mesma categoria? 

Resposta: Sim. A integração na categoria de coordenador técnico, a título definitivo, 

designadamente, na sequência de consolidação de mobilidade ou por concurso, nos termos 

legais que o permitam, não corresponde a um cargo ou função de exercício transitório. 

Assim, uma vez integrado o trabalhador, a título definitivo, na dita categoria de coordenador 

técnico, tal significa que na sua esfera jurídica a mesma se constituiu como seu direito, 

fazendo parte do seu estatuto profissional, daí em diante.  

 Assim, se um trabalhador for integrado, a título definitivo, na categoria de coordenador 

técnico, tal pressupõe, necessariamente, que o posto de trabalho foi, previamente, criado com 

observância das regras constantes do n.º 3 do art. 88.º da LTFP. Em caso de posterior 

reorganização de unidades orgânicas, quer a mesma implique, ou não, extinção de algumas 

de entre aquelas, o trabalhador mantém a categoria da carreira em que esteja integrado, a 

título definitivo, conforme referido, podendo ser afeto a outra unidade orgânica de acordo 

com o conteúdo funcional da categoria e atendendo às suas habilitações e perfil de 

competências, podendo utilizar-se, para tal, de acordo com a lei, a figura jurídica de 

mobilidade na categoria, a que se refere, designadamente, o n.º 2 do art. 93.º da LTFP, a qual 

poderá, mais tarde, vir a consolidar-se, nos termos do art. 99.º, observado o n.º 3 do art. 88.º, 

ambos da LTFP. 

6.ª Questão: Ocupado um posto de trabalho na categoria de encarregado operacional ou de 

encarregado geral operacional em setor/área que venha a ser alvo de uma reorganização de 

serviços, pode o trabalhador integrado em alguma dessas categorias ser mudado para um outro 

setor/área (“secção”) onde não exista necessidade de coordenar, pelo menos, 10 assistentes 
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operacionais ou 3 encarregados operacionais, respetivamente, como exigem, consoante os casos, 

os n.os 4 e 5 do art. 88.º da LTFP? 

  Resposta: Como já se referiu na resposta  à questão anterior, se o posto de trabalho de 

encarregado operacional ou de encarregado geral operacional for preenchido, a título 

definitivo, na sequência de consolidação de mobilidade ou por concurso nos termos legais 

que o permitam, tal pressupõe, necessariamente, que o posto de trabalho foi criado com 

observância das regras constantes dos n.os 4 e 5 do art. 88.º da LTFP. Por outro lado, uma vez 

integrado, a título definitivo, em alguma das ditas categorias da carreira de assistente 

operacional, tal significa que na esfera jurídica do trabalhador a mesma se constituiu como 

seu direito, fazendo parte do seu estatuto profissional, daí em diante. Em caso de 

reorganização do serviço, o trabalhador, mantendo a sua integração na categoria da carreira 

em que esteja integrado a título definitivo (seja ela a de encarregado operacional ou de 

encarregado geral operacional), pode ser afeto a outro setor/área (“secção”) de acordo com o 

conteúdo funcional da categoria e atendendo às suas habilitações e perfil de competências, 

podendo utilizar-se, para tal, de acordo com a lei, a figura jurídica de mobilidade na 

categoria, a que se refere, designadamente, o n.º 2 do art. 93.º da LTFP, a qual poderá, mais 

tarde, vir a consolidar-se, nos termos do art. 99.º e observados, consoante os casos, os 

requisitos constantes dos n.os 4 ou 5 do art. 88.º, da LTFP. O cumprimento desses aludidos 

requisitos, relativos à previsão de tais lugares no mapa de pessoal do serviço, não são 

excecionados na lei em função de quaisquer motivos, carecendo de que seja providenciado 

no sentido de, em cada caso, se cumprir a sua observância, no âmbito da correspondente 

gestão de recursos humanos no que respeita à sua previsão nos mapas de pessoal. 

 

 À consideração superior. 
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