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N. 3/2020/ACSS
DATA: 2020-02-27

CIRCULAR INFORMATIVA

PARA: Todos os serviços que integram o Ministério da Saúde, Administrações Regionais de Saúde, I.P. e 

estabelecimentos e serviços prestadores de cuidados de Saúde

ASSUNTO:Suspensão do vínculo de emprego público por motivo de doença. 
Efeitos no direito a férias dos trabalhadores integrados no 
regime de proteção social convergente: Circular n.º 
01/DGAEP/2020.

Considerando a Circular n.º 1/DGAEP/2020 divulgada através do site daquela Direção-Geral da Administração e do 
Emprego Público;

Considerando o contexto normativo em que é proferida e ali devidamente descrito;

Considerando as questões que têm vindo a ser suscitadas junto destes Serviços e às quais importa dar resposta,

Cumpre divulgar, no respeito pelo contexto e âmbito em que são proferidas, as seguintes orientações emitidas pela 
DGAEP:

“ 1. O artigo 15.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, regula de forma plena todos os efeitos das faltas por doença dos 

trabalhadores em funções públicas integrados no RPSC, afastando, por conseguinte, a aplicação dos artigos 278.º, 

127.º e 129.º da LTFP. 

2. A referida disposição é uma norma especial, constituindo-se como um regime jurídico específico que prevalece 

sobre as normas da lei geral que disponham sobre a mesma matéria, subtraindo assim estes trabalhadores à 

aplicação dos artigos 278.º (suspensão do vínculo de emprego público), 129.º (efeitos da suspensão) e 127.º (direito 

ao gozo de férias após a cessação da suspensão), todos da LTFP.
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3. Deste modo, as faltas por doença, superiores a 30 dias, dadas pelos trabalhadores que se encontrem integrados no 

RPSC, não implicam a suspensão do vínculo de emprego público, nem determinam quaisquer efeitos nas férias.

4. Face aos princípios do Estado de Direito, na sua vertente da proteção da segurança jurídica, que implicam a 

estabilidade e previsibilidade dos atos, procedimentos e condutas do Estado, determina-se que a presente orientação 

só deverá ser aplicada às férias vencidas a partir de 1 de janeiro de 2020.”

Pela presente circular consideram-se respondidas todas as questões que, no âmbito da matéria em presença, têm 
vindo a ser suscitadas junto desta Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.

A Presidente do Conselho Diretivo

(Márcia Roque)
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