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Regime de férias1



TRATAMENTO FLEXÍVEL QUANTO À OBRIGATORIEDADE DO
GOZO DE FÉRIAS DE, PELO MENOS, 10 DIAS ÚTEIS SEGUIDOS

 Em regra: o trabalhador goza pelo menos 11 dias úteis de férias em cada
ano civil, não podendo, um dos períodos, ser inferior a 10 dias úteis.

 O trabalhador poderá, por exigências imperiosas e imprevisíveis
decorrentes do funcionamento do serviço, não gozar seguidamente os 10
dias úteis.

 O trabalhador poderá justificar as férias de 10 dias úteis seguidos não
gozadas através do modelo 8, após comunicação e coordenação com o
superior.



AUMENTO DO LIMITE DO NÚMERO DE DIAS DE FÉRIAS A
TRANSFERIR POR CONVENIÊNCIA DE SERVIÇO

 Em regra: O trabalhador deve gozar as férias vencidas ou
acumuladas no ano civil, respeitando o princípio de não afectar o
normal funcionamento dos serviços prestados.

 Por conveniência de serviço e mediante autorização do dirigente do
serviço, podem ser transferidos, para o ano civil seguinte, os dias de
férias, até ao limite máximo de 33 dias úteis.



DETERMINAÇÃO DE PRAZO PARA A  PARTICIPAÇÃO DAS FÉRIAS

 Antes de gozar as férias, o trabalhador deve participá-las ao serviço 
com antecedência, cabendo ao dirigente a sua autorização.

 Compete a cada serviço determinar
o prazo dentro do qual as férias devem ser
participadas.



PARTICIPAÇÃO DO GOZO DAS FÉRIAS COM ANTECEDÊNCIA E A
SUA FORMA DE GOZO

 O trabalhador participa, por escrito, a sua intenção de gozar as férias,
e com a antecedência determinada pelo próprio serviço.

 O trabalhador que no primeiro ano de serviço tenha exercido funções
durante 6 meses ininterruptos pode gozar antecipadamente, nos 6
meses seguintes, 10 dias úteis de férias.



Regime de faltas2



FALTAS POR DOENÇA - COMPENSAÇÃO DO TEMPO DESPENDIDO NA
CONSULTA POR INICIATIVA PRÓPRIA OU POR PRESCRIÇÃO MÉDICA

 Para as consultas por iniciativa própria do trabalhador ou do familiar com necessidade
de acompanhamento do trabalhador（consulta médica solicitada por iniciativa própria):
é necessário compensar o tempo (inclui o tempo despendido na deslocação para o local
das consultas e regresso ao serviço).

 Para as consultas por prescrição médica do trabalhador ou do familiar com necessidade
de acompanhamento do trabalhador (consulta prescrita por médico): não é necessário
compensar o tempo (inclui o tempo despendido na deslocação para o local das consultas e
de regresso ao serviço)



FALTAS POR DOENÇA - PROCEDIMENTO DE DEDUÇÃO DO
VENCIMENTO DO EXERCÍCIO DO TRABALHADOR

 Não se deduz antecipadamente, processando-se a dedução antes do
fim de Junho do ano seguinte. Por exemplo:

 Aviso: Deve-se processar a recuperação de acordo com a regra antes
em 2019 quando o vencimento do exercício do trabalhador é deduzido
no segundo semestre de 2018.

Faltas por 
doença em  2019

Processa-se a dedução
antes do fim de Junho

em 2020



Caso de 
faltas dadas 
por doença 

em 2019

Com menção inferior a 
“Satisfaz” na avaliação
do desempenho ou falta
injustificada em 2019

Com menção não 
inferior a “Satisfaz” 

na avaliação de 
desempenho sem falta 
injustificada em 2019

É deduzido todo o vencimento do 
exercício dos primeiros 30 dias das 

faltas por doença

De 1 a 16 dias

De 17 a 30 
dias 

Não se deduz o 
vencimento do exercício 

São deduzidos 50% do 
vencimento do exercício 

Não se conta o período 
de internamento 
hospitalar e de 
convalescença



FALTAS POR DOENÇA - PROCEDIMENTO DE DEDUÇÃO DO
VENCIMENTO DO EXERCÍCIO DO TRABALHADOR

 Para efeitos de dedução do vencimento de exercício, é tomado como referência o vencimento do
trabalhador reportado a 1 de Janeiro do ano civil anterior àquele em que é processada a dedução
e, caso o trabalhador ainda não tenha ingressado nessa data, é tomado como referência o
vencimento da data do ingresso.

 Caso o trabalhador se desligue do serviço ou requeira a concessão de licença sem vencimento, a
dedução é processada no mês em que se dá a desligação ou no da passagem à situação de licença
sem vencimento (é tomado como referência o vencimento do trabalhador reportado a 1 de Janeiro
do respectivo ano civil ).

 No caso de o trabalhador não ter a menção da avaliação do desempenho actualizada até ao início
do processo de dedução, considera-se, para o efeito, o resultado obtido na última avaliação com
relevância autónoma.

 No caso em que o trabalhador não tenha sido sujeito à avaliação do desempenho até ao início do
processo de dedução, deve concluir-se este processo no prazo de 30 dias a contar da data em que
lhe seja atribuída a menção da avaliação do desempenho.



FALTAS POR DOENÇA - FALTAS DADAS POR MOTIVO DE DOENÇA
DOS FAMILIARES

 As faltas dadas por motivo de doença dos familiares não podem ultrapassar 15 dias
em cada ano civil (incluindo as faltas por internamento hospitalar e convalescença na
RAEM e, no exterior, quando for determinado pela Junta para Serviços Médicos no
Exterior).

 Quando o trabalhador tiver atingido o limite de faltas de 15 dias, e ainda, necessitar
de faltar ao serviço para o seu acompanhamento:
－ pode requerer, com documentos comprovativos, faltas com perda de vencimento

até ao limite máximo de 15 dias úteis (seguidos ou interpolados) em cada ano civil.
－ No caso de internamento hospitalar e convalescença no exterior, por determinação

da Junta para Serviços Médicos no Exterior, poderá o trabalhador, mediante
requerimento acompanhado de documento comprovativo, requerer faltas com
perda de vencimento, seguidas ou interpoladas, sem o limite máximo de 15 dias.



FALTA POR DOENÇAS - PROCEDIMENTO PARA AS SITUAÇÕES EM QUE
O NÚMERO DE FALTAS POR DOENÇAS ULTRAPASSA O LIMITE

 Consideram-se períodos de ausência por doença quando entre estes
não medeiem 30 dias de serviço efectivo (não incluem os período de
gozo de férias e de licença especial pelo trabalhador).

 Para os trabalhadores do regime de aposentação e sobrevivência, o
procedimento é como se segue：

ultrapassa o limite 
máximo de 18 

meses ou 5 anos



Caso requeira o seu reingresso ou regresso ao 
respectivo serviço público até ao termo em causa

Caso ultrapasse o limite 
máximo de faltas por doença

O trabalhador que tem completados 
15 anos de serviço para efeitos de 

aposentação 

É automaticamente 
desligado do serviço 

(não podendo exercer 
quaisquer funções 
públicas  após a 
aposentação )

Não considerado incapaz para o 
trabalho

É automaticamente 
desligado do serviço, e 

reembolsado dos 
descontos efectuados

Considerado incapaz para 
o trabalho

É sujeito à inspecção médica pela Junta de 
Saúde

Provido por contrato 
administrativo de provimento 

De nomeação 
definitiva 

Pode optar pela passagem à 
situação de licença sem 

vencimento de longa duração 
(até 10 anos), ou pela desligação 
do serviço e é reembolsado dos 
descontos efectuados neste caso

Pode optar pela suspensão 
do contrato até 2 anos ou 

pela desligação do serviço e 
é reembolsado dos descontos 

efectuados neste caso

O trabalhador que não tem 
completados 15 anos de serviço para 

efeitos de aposentação 



FALTA POR DOENÇAS - PROCEDIMENTO PARA AS SITUAÇÕES
EM QUE O NÚMERO DE FALTAS POR DOENÇAS ULTRAPASSA O
LIMITE

 Os trabalhadores em situação de licença sem vencimento de longa duração e de
suspensão do contrato referidos são automaticamente desligados do serviço e
reembolsados dos descontos efectuados para efeitos de aposentação e sobrevivência nas
seguintes situações:

◆ Se forem considerados inaptos para o exercício das respectivas funções na inspecção
médica efectuada.

◆ Se não tiverem requerido o seu reingresso ou regresso ao serviço público, no termo da
sua licença sem vencimento de longa duração ou do prazo de suspensão do contrato.

◆ Se não tiverem prestado ininterruptamente serviço efectivo não inferior a 30 dias (não
incluem os períodos de gozo de férias e de licença especial) os reingressados ou
regressados ao serviço público.



O NÚMERO DE DIAS DE FALTAS POR FALECIMENTO DE
FAMILIARES E O SEU PRAZO

 Será aumentado o limite de dias de faltas por falecimento de cônjuge ou de
parente ou afim até ao segundo grau da linha recta e no segundo grau da
linha colateral (por exemplo: avós paternos, avós maternos), de 2 dias a 7
dias seguidos.

 O trabalhador poderá faltar ao serviço dentro de 30 dias a contar do dia do
falecimento de familiar devendo participar ao serviço a ausência e o
respectivo período até ao próprio dia do seu início, e apresentar o
documento comprovativo quando
regressa ao serviço.



COMPENSAÇÃO POR INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL
DE TRABALHO PROVOCADA POR ACIDENTE EM SERVIÇO

 Os serviços públicos atribuem, de uma só vez, uma compensação
pecuniária calculada com base no grau das lesões, idade e vencimento
mensal, para os trabalhadores do regime de aposentação e sobrevivência ou
de previdência, com incapacidade permanente e parcial de trabalho
provocada por acidade em serviço.

 O limite máximo e o respectivo método de cálculo são fixados por despacho
do Chefe do Executivo n.º 305/2018.

 O limite vigente de compensação é de MOP1,250,000.



COMPENSAÇÃO POR INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL
DE TRABALHO PROVOCADA POR ACIDENTE EM SERVIÇO

CP VS FM CD

Compensação 
Pecuniária 

Vencimento do 
Sinistrado no 

dia do acidente 

Factor de 
Multiplicação da 

idade do 
sinistrado no dia 
em que ocorreu 

o acidente 

Coeficiente de 
Desvalorização da 

incapacidade parcial e 
permanente de trabalho 
(avaliado pelas Juntas de 

Saúde)



FALTAS NOS CASOS DE ABORTO ESPONTÂNEO, MORTE DE NADO-
VIVO OU PARTO DE NADO-MORTO

Casos Disposto Vigente Disposto Alterado

Morte de nado-vivo, 
parto de nado-morto

Faltas de 7 a 30 dias 
seguidos regulados

pelo médico 
assistente

90 dias

Aborto espontâneo, 
eugénico ou 
terapêutico

Faltas de 7 a 30 dias 
seguidos regulados

pelo médico 
assistente

Faltas de 7 a 60 
dias seguidos 

regulados pelo 
médico assistente 



Regime de horários de 
trabalho3



ESCLARECIMENTO DOS REGIMES DE HORÁRIOS DE TRABALHO

Regime de trabalho 
extraordinário 

Regime de 
disponibilidade 

Regime de horários 
de trabalho

Regime geral Regime especial 

Horário flexível de 
trabalho 

Trabalho por 
turno

Horário específico 
de trabalho 

Acrescentar



ESCLARECIMENTO SOBRE O TRATAMENTO A OBSERVAR NO
ATRASO DOS TRABALHADORES

Minutos de atraso Observações 

Os atrasos não superiores a 15 minutos 
diários ou a 30 minutos semanais 

Devem ser tidos em consideração pelo notador do 
trabalhador aquando da avaliação do desempenho 

ao nível da pontualidade 

Os atrasos superiores a 15 minutos 
diários 

Dão origem a marcação de falta injustificada
(salvo casos devidamente justificados, por escrito, e 

aceites superiormente)

Os atrasos superiores a 30 minutos 
semanais 

Dão origem a marcação de falta injustificada
（salvo casos devidamente justificados, por escrito, 

e aceites superiormente, no entanto, ainda que a 
justificação seja aceite, o trabalhador deve 

compensar o tempo dos atrasos）



Dia de Semana 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Minutos totais de 
atrasos numa semana

Tempo de atrasos 16 minutos 8 minutos 8 minutos

32 minutos
Justificação Aceite --- ---

Minutos acumulados 
de atrasos numa 

semana 
Sim Sim Sim

Dia de Semana 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Minutos totais de 
atrasos numa semana

Tempo de atrasos 16 minutos 8 minutos 8 minutos

16 minutos
Justificação Não aceite --- ---

Minutos acumulados 
de atrasos numa 

semana 
Não Sim Sim

Falta injustificada



REGRA DOS “DIAS DE DESCANSO COMPENSATÓRIO”

 O pessoal em observância do regime geral de horário de trabalho e horário flexível de
trabalho, quando o feriado coincida com um dos dias de descanso semanal (Sábado e
Domingo), é compensado no dia útil seguinte. (ou seja, as actuais tolerâncias de ponto)

 Para efeitos de contagem das férias ou das faltas que correspondem a dia útil (como falta
por paternidade), não se consideram dias úteis os dias de descanso compensatório.

 A prestação de serviços nos dias de descanso compensatório é considerado trabalhos
extraordinário.



REGRA DOS “DIAS DE DESCANSO COMPENSATÓRIO”

 Os trabalhadores em regime de trabalho por turnos e em horário específico de trabalho,
cujos dias de descanso semanal não sejam sempre fixados ao sábado e ao domingo,
podem gozar o descanso compensatório nos 180 dias subsequentes ao do feriado quando
prestarem serviço em dia feriado ou quando tenham o dia de descanso rotativo
coincidente com dia feriado.

 No prazo de 30 dias contados a partir do dia imediato ao do feriado os trabalhadores
podem acordar com o serviço a data do gozo do dia de descanso compensatório. Caso as
partes não cheguem a consenso, compete ao serviço fixar uma data para o gozo do dia de
descanso compensatório.

 Na impossibilidade de o serviço organizar o dia de descanso compensatório dentro do
período devido, os trabalhadores têm direito a uma compensação pecuniária calculada
multiplicando-se a remuneração diária pelo coeficiente 1,365.



COMPENSAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE TRABALHO EM PERÍODOS
DE DISPENSA DE COMPARÊNCIA AO SERVIÇO
 Quando ocorram dispensas de comparência ao serviço para a generalidade dos

trabalhadores por motivo de tolerância de ponto (como à tarde do dia 31 de
Dezembro), encerramento dos serviços por ordem do Chefe do Executivo (como o
dia seguinte à passagem do super tufão), ou encerramento dos serviços causado
por situações de calamidade natural ou condições atmosféricas adversas (como
durante o sinal número 8 içado ou de grau mais elevado de tufão) o trabalhador
que tenha de prestar trabalho por conveniência de serviço é compensado por
dedução no horário normal de trabalho dentro de 180 dias a contar do dia
seguinte ao da confirmação pelo dirigente do serviço da necessidade de prestação
do trabalho pelo trabalhador.

 O número de horas a deduzir é igual ao número de horas do trabalho prestado,
mas não superior à duração normal de trabalho diário daquele trabalhador.



CRIAÇÃO DOS PRINCÍPIOS GERAIS PARA O REGIME DO HORÁRIO
FLEXÍVEL DE TRABALHO

 São criados os princípios gerais para o regime do horário flexível de trabalho, os quais
incluem principalmente:
◆ A duração normal de trabalho é de 36 horas por semana. Não é permitido aos

trabalhadores o débito de horas de trabalho, nem o transporte do crédito de horas
para a semana seguinte.

◆ Devem ser definidos os períodos de trabalho de presença obrigatória, quer na parte da
manhã, quer na parte da tarde (plataformas fixas).

◆ Devem ser definidos os períodos de trabalho de presença flexível, que podem contar
para efeitos da duração normal do trabalho (plataformas variáveis).

◆ Considera-se trabalho extraordinário o prestado fora do horário normal de trabalho e
da duração normal diário do trabalho.

 Os serviços públicos que tenham adoptado o horário flexível de trabalho procedem à
revisão dos seus regimes na parte que contraria o previsto na lei, dentro de dois anos a
contar da data de entrada em vigor da lei.



OPTIMIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO POR TURNOS

Organização vigente Organização alterada

O trabalho por turnos é organizado em períodos 
consecutivos

O trabalho por turnos pode ser organizado em períodos 
consecutivos ou  interpolados  

O pessoal está sujeito a variação regular de horário 
de trabalho

O pessoal está sujeito a variação regular de horário de 
trabalho, pelo menos, uma vez por mês

A duração normal de trabalho é de 36 horas por 
semana 

A duração normal de trabalho é de 36 horas por semana, 
e o seu cálculo pode ser feito tendo em conta um período 

de 4 semanas 

Não é permitida a sobreposição entre turnos 
É permitida a sobreposição entre turnos, não podendo o 
tempo sobreposto ser superior a metade das horas totais 

de cada turno 

A duração máxima de cada turno é de 6 horas A duração máxima de cada turno é de 8 horas 



REDEFINIÇÃO DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO SUBSÍDIO
DE TURNO

Montante do 
subsídio

Trabalho ao Sábado ou 
ao Domingo Organização do período do turno Exemplos

17.5% Sim Quando metade ou mais de metade 
do horário de trabalho tenha lugar 

entre as 00h00 e as 8h00

Um dos turnos é das 
21:00 às 03:0015% Não

17.5% Sim Quando forem prestados 3 turnos 
diários consecutivos cuja duração 
total não seja inferior a 18 horas 

Entre as 06:00 e as 12:00
Entre as 12:00 e as 18:00
Entre as 18:00 e as 00:0015% Não

12.5% Sim Quando metade ou mais de metade 
do horário de trabalho tenha lugar 

entre as 20h00 e as 24h00

Entre as 12:00 e as 18:00
Entre as 17:00 e as 23:0010% Não

7.5% Sim Entre as 08h00 e as 20h00 Entre as 08:30 e as 14:30
Entre as 14:00 e as 20:00



CRIAÇÃO DOS PRINCÍPIOS GERAIS DO HORÁRIO ESPECÍFICO DE
TRABALHO
 Os horários específicos de trabalho são estabelecidos por despacho do Chefe do Executivo,

sob proposta fundamentada dos serviços públicos, ouvidas as associações dos trabalhadores
dos serviços públicos e o SAFP.

 Os princípios gerais do horário específico de trabalho incluem principalmente:
◆ A duração normal de trabalho é de 36 horas por semana, e o seu cálculo pode ser feito

tendo em conta um período de 4 semanas.
◆ O horário de trabalho diário pode ser consecutivo ou interpolado.
◆ O período normal de trabalho diário tem o limite máximo de 8 horas. Os trabalhadores

que prestarem 6 horas de trabalho consecutivo devem ter uma interrupção para repouso.

 Os serviços públicos que tenham adoptado o horário flexível de trabalho devem proceder à
revisão dos seus regimes na parte que contrarie o previsto na lei, dentro de dois anos a contar
da data de entrada em vigor da lei.



CRIAÇÃO DO SUBSÍDIO DE HORÁRIO ESPECÍFICO DE TRABALHO

Montante do 
subsídio

Trabalho ao Sábado ou 
ao Domingo Organização do horário específico de trabalho Exemplos

17.5% Sim
Quando metade ou mais de metade do horário 

de trabalho tenha lugar entre as 00h00 e as 8h00
É sempre entre as 
00h00 e as 06h00

15% Não

12.5% Sim Quando metade ou mais de metade do horário 
de trabalho tenha lugar entre as 20h00 e as 

24h00

É sempre entre as 
17h00 e as 23h00

10% Não

5% Sim Entre as 08h00 e as 20h00 É sempre entre as 
09h00 e as 15h00



LIMITE MÁXIMO DO TRABALHO EXTRAORDINÁRIO
 É extinguido o limite anual do trabalho extraordinário, mantendo-se o mensal de 52

horas.

 Excepcionalmente, em circunstâncias de acidente grave, catástrofe ou calamidade que
ponham em causa a segurança pública, o dirigente do serviço pode autorizar a prestação
de trabalho extraordinário para além do limite mensal.

 A prestação de trabalho extraordinário está sujeita a autorização prévia do dirigente do
serviço, podendo, em caso de excepcional premência, ser determinada pelo superior,
devendo, neste caso, ser confirmada nos 2 dias úteis imediatos à sua realização pelo
dirigente do serviço.



ADITAMENTO DO CÁLCULO CUMULATIVO DO ACRÉSCIMO DE
REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DO TRABALHO
EXTRAORDINÁRIO

 Nos casos em que num dia haja vários períodos de trabalho extraordinário,
o método de cálculo é indiferente do actual.

Período Período da prestação do 
trabalho extraordinário Duração Acréscimo de 

remuneração 
Diurno／
nocturno

A 17:45 19:00 1 hora e 15 
minutos 1 hora Diurno 



 Nos casos em que num mesmo dia haja vários períodos de trabalho extraordinário (cada um com
uma duração não inferior a 30 minutos), o acréscimo é calculado cumulativamente do dia inteiro.

Período Período da prestação do trabalho 
extraordinário duração

A 07h45 09h00 1 hora e 15 minutos 

B 20h00 20h45 45 minutos

Período Período da prestação do 
trabalho extraordinário Duração Diurno／

nocturno Observações

A
07h45 08h45 1 hora Diurno Conta-se prioritariamente as horas 

completas do período 

08h45 09h00 15minutos
Nocturno

Ao período excedente, considera-se 
nocturna a tal hora já que a parte 

nocturna é maiorB 20h00 20h45 45 minutos

Acréscimo de remuneração pela prestação de trabalho 
extraordinário:

1 hora de diurno 
Uma hora de 

nocturno



 Na prestação de trabalho extraordinário que se estenda ao dia seguinte, em
caso de trabalho consecutivo, esta deve ser contada juntamente com a
prestação do dia em que se inicie o trabalho extraordinário.

Período Período da prestação do 
trabalho extraordinário Duração Dia de semana

A 08h15 09h00 45 minutos 2ª Feira

B 23h00 01h15 2 hora e 15 minutos Da 2ª Feira à 3ª Feira

C 13h00 13h45 45 minutos 3ª Feira

Só a duração do período B pode ser acumulado com a do período A, 
não havendo possibilidade de ser dividido ou acumulado com a 

duração do período C



COMPENSAÇÃO POR DEDUÇÃO NO HORÁRIO NORMAL DE
TRABALHO
 O disposto sobre o cálculo do acréscimo de remuneração pela prestação de trabalho

extraordinário supra referido também é aplicável à compensação por dedução no
horário normal de trabalho.

 A compensação em causa pode ser gozada dentro de 180 dias a contar do dia seguinte
ao da confirmação da prestação de trabalho extraordinário pelo dirigente do serviço.

Período Período da prestação do 
trabalho extraordinário Duração

Compensação pela 
prestação de trabalho 

extraordinário

Diurno/
nocturno

A 17h45 19h20 1 hora e 35 minutos 2 horas Diurno

São iguais as durações tanto do acréscimo de remuneração 
como da dedução no horário normal de trabalho 



CRIAÇÃO DO REGIME DE DISPONIBILIDADE
 É o regime de trabalho em que os trabalhadores que constam da lista previamente

elaborada pelo serviço são obrigados a regressar ao local de trabalho após o horário
normal de trabalho sempre que lhes for solicitado e no prazo que lhes for determinado.

 Os serviços públicos que, em consequência das suas necessidades permanentes de serviço
necessitem de pessoal em regime de disponibilidade, podem decidir pela sua aplicação e
definir as regras para a sua execução.

 A lista mensal do pessoal em regime de disponibilidade, bem como o número de dias em
que cada trabalhador ficará sujeito a este regime, devem ser elaborados previamente e
autorizados pelo dirigente do serviço.



CÁLCULO DO SUBSÍDIO DE DISPONIBILIDADE
 O subsídio de disponibilidade é calculado com base no número de dias em que tenha sido

cumprido o dever de disponibilidade, sendo a remuneração diária correspondente a 0,5% do
índice 100 da tabela indiciária. Por exemplo, um trabalhador que cumpriu com o dever de
disponibilidade 20 dias de um dado mês tem direito a um subsídio de:

 Compete ao dirigente do serviço confirmar o número de dias em que foi cumprido o dever de
disponibilidade por cada trabalhador, num mês. Por exemplo, não se considera dia de
disponibilidade o dia em que o trabalhador está ausente, no período de disponibilidade.

 Os trabalhadores que beneficiem de isenção de horário de trabalho (como dirigentes ou chefias), e
os que recebem remunerações acessórias ou subsídios especiais da mesma natureza do subsídio de
disponibilidade, não têm direito ao subsídio.

0.5 índice x 20 = 10 índices



Outras alterações 
principais4



DISPENSA DA APRESENTAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DA
DECLARAÇÃO DE APOSENTAÇÃO VOLUNTÁRIA

 O prazo de 90 dias de antecedência para a apresentação da declaração de
aposentação voluntária pode ser dispensado, mediante requerimento
fundamentado do trabalhador.

 Cabe ao responsável elaborar uma informação que compreende a
existência ou não de prejuízo da situação em causa para o serviço.



CRIAÇÃO DE PRÉMIOS PARA ACTIVIDADES E CONCURSOS
 Podem ser organizadas actividades ou concursos e atribuídos prémios aos trabalhadores

premiados, com o objectivo de incentivar as suas ideias criativas e opimizar o funcionamento
dos serviços.

 Antes da organização de actividades ou concurso, deve-se estabelecer um plano detalhado de
execução das actividades ou concurso a autorizar pela entidade tutelar competente.

 O prémio tem um valor máximo, que é fixado por despacho n.º 306/2018 do Chefe do
Executivo.

1º lugar MOP 40.000 Para além do prémio monetário, 
há também prémios doutras 

formas, incluindo troféu, 
medalha, prenda, cupão, etc.

2º lugar MOP 20.000

3º lugar MOP 10.000



Podem consultar o sítio electrónico para as 
questões mais frequentes relacionadas 

www.safp.gov.mo/etapm


