
 

 

 

 

 

 

1 
Edifício do Governo Regional 
Av. Zarco, 3º. Andar – 9004-527 Funchal 
E-mail: drapma@madeira.gov.pt - http://www.madeira.gov.pt/drapma  

 

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA 
Governo Regional 

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

 

Informação n.º:   Proc.: 2963/2021 / 7.1.20   Data: 11/11/2021 

 

 

Assunto: Exercício de funções por eleito local em regime de não permanência – Dispensa para o 

exercício de funções – Subsídio de refeição 

 

 

 A Câmara Municipal d…., através de correio eletrónico, questiona sobre a situação 

remuneratória de um membro do Gabinete de Apoio à Vereação que, na sequência do recente ato 

eleitoral para as autarquias locais, foi eleito presidente de junta de freguesia, exercendo este mandato em 

regime de não permanência, pelo que, no âmbito das competências desta Direção Regional, cumpre 

informar o seguinte: 

 

 Como decorre do artigo 9.º da Lei n.º 11/96, de 18 de abril 1, nas freguesias com menos de 5.000 

eleitores, o presidente da junta de freguesia que não exerça o mandato em regime de permanência, tem 

direito a uma dispensa do exercício parcial da sua atividade profissional, até trinta e seis horas mensais, 

para o exercício das suas funções autárquicas, ficando obrigado a avisar a entidade patronal com vinte e 

quatro horas de antecedência. 

 Por seu turno, o n.º 5 do artigo 2.º do Estatuto dos Eleitos Locais, dispõe que as entidades 

empregadoras dos eleitos locais têm direito à compensação dos encargos resultantes das dispensas, 

sendo esta compensação suportada pelo orçamento da respetiva autarquia local, como decorre do n.º 1 

do artigo 24.º do Estatuto dos Eleitos Locais. 

 Consequentemente, face ao plasmado nas normas legais referidas, afigura-se-nos que, no que 

concerne ao pagamento da remuneração, enquanto membro do Gabinete de Apoio à Vereação, por parte 

da câmara municipal, este terá direito a auferi-la na sua totalidade. 

 Contudo, a junta de freguesia deve compensar a câmara municipal dos encargos resultantes das 

dispensas utilizadas pelo presidente da junta de freguesia, até ao máximo de trinta e seis horas mensais. 

 

 Quanto ao subsídio de refeição, atendendo o membro do Gabinete de Apoio à Vereação tem, na 

sua posição profissional de origem, direito ao subsídio de refeição, mantém esse direito durante o 

exercício transitório destas funções, como decorre do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 

                                                           
1 A Lei n.º 11/96, de 18 de abril, estabelece o regime aplicável ao exercício do mandato dos membros das juntas de freguesia, 

e foi objeto de alteração pelas Leis n.os 169/99, de 18 de setembro, 87/2011, de 10 de agosto, e 36/2004, de 13 de agosto. 
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20 de janeiro 2, aplicável por força da remissão constante do n.º 5 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro 3. 

 A atribuição do subsídio de refeição depende assim, da verificação dos requisitos legalmente 

previstos no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 57-B/84, de 20 de fevereiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 70-

A/2000, de 5 de maio, aplicável ao caso, por se tratar de trabalhadora com vínculo de emprego público. 

 Refira-se ainda que, por força da conjugação da alínea r) do n.º 1 com o n.º 2 do artigo 5.º do 

Estatuto dos Eleitos Locais, apenas os eleitos locais em regime de permanência têm direito a subsídio de 

refeição, pelo que, no caso em apreço, não há lugar ao pagamento deste suplemento por parte da junta 

de freguesia. 

 

 Assim, a Câmara Municipal d…. deve proceder ao normal pagamento da remuneração mensal de 

membro do Gabinete de Apoio à Vereação, sem prejuízo da junta de freguesia a compensar pelas 

dispensas, até ao máximo de trinta e seis horas mensais, que este membro de gabinete venha a utilizar 

no âmbito do exercício do seu mandato enquanto presidente de junta de freguesia. 

 Quanto ao subsídio de refeição a sua atribuição pela Câmara Municipal depende da verificação 

dos requisitos legalmente previstos para a sua atribuição, no artigo 3.º do citado Decreto-Lei n.º 57-

B/84. 

 

                                                           
2 Diploma que estabelece o regime jurídico dos gabinetes dos membros do Governo, alterado pelos Decretos-Lei n.os 

25/2017, de 3 de março e 33/2018, de 15 de maio. 
3 Diploma que estabelece o regime jurídico das autarquias locais, com a última alteração efetuada pela Lei n.º 66/2020, de 4 

de novembro. 
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