
 

 

 

 

 

 

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 
Vice-Presidência 

DRAPMA - Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa 

Parecer:      Despacho: 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 

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

 

Informação n.º   Proc.      Data     /    / 

 

 

Assunto: Pré-Reforma – pedido de orientações 

  

Em referência ao assunto acima epigrafado, vem a Vice-Presidência do Governo 

transmitir a V. Exa., a informação e parecer da Direção Regional da Administração Pública e da 

Modernização Administrativa, que abaixo se transcreve: 

     

“(…)  

Relativamente ao assunto em epígrafe, vem a … questionar a Vice-Presidência sobre a 

existência de orientações acerca da fixação do montante da prestação de pré-reforma, 

    

mailto:drapma@madeira.gov.pt
mailto:drapma@madeira.gov.pt
http://www.madeira.gov.pt/drapma
http://www.madeira.gov.pt/drapma
file://///GRM-VM/DRAPL$/PastasComuns/intranet/new_intranet/oficios/modelo_circular.dot


 

 

 

 

 

 

2 
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 
Vice-Presidência 

DRAPMA - Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa 

considerando que, a final, os processos têm que ser submetidos a autorização do Vice-

Presidente. 

 

Considerando que após reflexão interna se concluiu que a criação de linhas de 

orientação nesta matéria seriam sempre redutoras face à natureza casuística de cada uma das 

situações apresentadas para decisão, entendeu-se que se deveria deixar essa avaliação na 

esfera de cada dirigente máximo e sua respetiva tutela, devendo o processo negocial ser 

livremente conduzido a esse nível levando em consideração todas as nuances que cada casa 

possa efetivamente incorporar. Essas nuances ou particularidades deverão estar espelhadas 

na ata da negociação, por forma a que possam ser levadas em consideração pelo Vice-

Presidente no momento da sua decisão e serão elas a justificar que perante casos 

aparentemente iguais existam desfechos diferentes em matéria de percentagem da 

remuneração acordada. 

 

Exemplificando, podemos facilmente encontrar matizes que justificam desfechos 

diferenciados perante casos que poderiam ser aparentemente semelhantes, quando apenas 

avaliamos critérios objetivos como a idade, anos de serviço (…): se o trabalho é mais exigente 

do ponto de vista físico ou não, se o trabalhador tem alguma doença incapacitante, uma 

doença prolongada ou uma doença profissional, se está a dar apoio a familiares que requeiram 

cuidados continuados, entre muitos outros.  

 

Contudo, e sem prejuízo dessa margem de discricionariedade que se mantém a 

montante, o Governo Regional aprovou a Resolução de Conselho de Governo n.º 301/2019, de 

20/5, que mandatou o Vice-Presidente para constituir uma comissão técnica que o assessore 

na decisão final dos processos e garanta alguma harmonia e coerência entre todas as decisões 

que venham a ser por si sancionadas. 

 

Nesta medida, embora os processos possam ir avançando na sua fase inicial de 

avaliação (ponderação sobre a possibilidade de prescindir ao não do trabalhador e realização 

das negociações em caso de resposta afirmativa à premissa anterior) os mesmos só terão 

desfecho definitivo após a constituição da Comissão Técnica que terá representantes dos 

departamentos do Governo Regional e assessorará o Vice-Presidente no processo de decisão. 

mailto:drapma@madeira.gov.pt
http://www.madeira.gov.pt/drapma


 

 

 

 

 

 

3 
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 
Vice-Presidência 

DRAPMA - Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa 

 

Contudo, e sem prejuízo do acima referido, foram emitidas orientações genéricas, 

transmitidas a todos os departamentos do Governo Regional, relativamente à instrução dos 

processos, para facilitar a sua análise pela já referida Comissão Técnica a constituir, as quais 

referem que os processos devem ser instruídos nos termos seguintes: 

1) Cópia do requerimento apresentado; 

2) Cópia da ata de negociação ocorrida entre o requerente e o dirigente máximo. 

Do texto da referida ata devem ficar claros os seguintes aspetos: 

a) situação profissional atual do requerente (idade, antiguidade na função pública, 

carreira, categoria, remuneração auferida, tempo em falta para a aposentação ordinária);  

b) as motivações do requerente, suportadas em evidências documentais, ou, não o 

sendo, na declaração do dirigente máximo que valide e confirme tais circunstâncias; 

c) a percentagem de remuneração acordada e a auferir na situação de pré-reforma, 

com a indicação dos fatores que pesaram na determinação do valor acordado entre as partes; 

3) Informação interna do organismo de origem, ou da Unidade de Gestão do 

departamento governamental que o tutela, que indique a poupança (mensal, anual e até à 

aposentação ordinária do trabalhador requerente da pré-reforma) para o organismo de origem 

em caso de deferimento da situação de pré-reforma do trabalhador requerente; 

4) A indicação expressa por parte do dirigente máximo se, da saída desse 

trabalhador, resultará, ou não, a necessidade de nova admissão e, em caso afirmativo, qual o 

encargo associado a essa nova admissão (mensal e anual); 

5) Validação da proposta de pré-reforma pelo Secretário Regional da tutela; 

6) Outra documentação ou fundamentação de suporte que ajude a explicar a 

proposta de decisão que é submetida ao Vice-Presidente.” 

 

É tudo o que nos apraz informar. 
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