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Orientações  sobre  dispensa  de  comparênc ia  ao  serviço 

dev ido  à  pneumonia  do  novo t ipo  de  coronavírus  

 

Tendo em conta o desenvolvimento da epidemia referente à pneumonia do novo 

tipo de coronavírus e com o objectivo de reduzir, o máximo possível, o risco de 

propagação de doenças, nos termos do Despacho do Chefe do Executivo n.º 

10/CE/2020, os trabalhadores da Administração Pública serão dispensados de 

comparência ao serviço nos dias 30 e 31 de Janeiro de 2020, vindo os SAFP, pelo 

presente ofício-circular, divulgar pelos diversos Serviços Públicos as seguintes 

orientações: 

1. Os dirigentes dos Serviços Públicos devem tomar medidas adequadas para 

assegurarem os serviços públicos imprescindíveis à manutenção da ordem 

pública, segurança, saúde pública e do funcionamento básico da sociedade. Além 

disso, os dirigentes podem ainda designar trabalhadores para prestarem funções 

nos dias de dispensa de comparência ao serviço para responderem a situações 

especiais ou urgentes. 

2. Na situação da dispensa de comparência ao serviço acima referida, o pessoal 

que presta funções para assegurar os serviços e demais trabalho do ponto 1 será 

compensado nos termos do artigo 199.º do Estatuto dos Trabalhadores da 

Administração Pública de Macau, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 87/89/M, 

alterado pela Lei n.º18/2018, sem prejuízo do direito de recebimento de outras 

compensações legalmente previstas. 

3. Os Serviços Públicos devem apelar aos trabalhadores com dispensa de 

comparência ao serviço para que permaneçam em casa, sempre que possível, 

durante o período de dispensa e que, quando no exterior, evitem deslocações a 

locais onde haja grande concentração de pessoas. Relativamente aos que estão 

actualmente a passar férias no exterior, deverão, os mesmos, ser aconselhados a 

regressarem a Macau com a maior brevidade possível. 
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4.  Caso o trabalhador tenha sido autorizado a gozar férias em dia(s) da dispensa de 

comparência ao serviço acima referida, deve comunicar ao seu superior 

hierárquico o cancelamento do gozo de férias, antes da referida dispensa e 

formalizá-lo de forma adequada. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Director 

 

 

   Kou Peng Kuan 


