
Orientações para manter o funcionamento dos serviços públicos 

durante o período de dispensa de serviço, entre 3 e 7 de Fevereiro 

 

Tendo em consideração a evolução epidémica da pneumonia do novo tipo de 

coronavírus, a fim de reduzir o risco da sua propagação e garantindo, porém, o normal 

funcionamento dos serviços prestados ao público, nos termos dos n.os 10 e 11 do artigo 

78° do Estatuto dos Trabalhadores da Administração Pública de Macau, em vigor, por 

despacho do Chefe do Executivo n.o 11/CE/2020, os trabalhadores da Administração 

Pública estão dispensados de comparecer ao serviço durante o período entre 3 e 7 de 

Fevereiro de 2020. Assim, são emitidas as seguintes orientações aos serviços e 

entidades públicos: 

1. A dispensa de serviço não prejudica o normal funcionamento dos serviços que, pela 

sua natureza, se devam manter permanentemente à disposição da comunidade. Para o 

efeito, os dirigentes dos serviços e entidades públicas devem definir, por despacho, a 

lista dos trabalhadores com dispensa de serviço ou dos trabalhadores que devem 

comparecer ao serviço para exercer funções. 

2. Os dirigentes dos serviços e entidades públicas podem proceder aos ajustamentos 

necessários à lista dos trabalhadores acima referida, de acordo com o funcionamento e 

as necessidades dos serviços, devendo os trabalhadores respeitar o seu cumprimento. 

3. Os trabalhadores que ainda gozem de férias em dias de dispensa de serviço podem, 

com antecedência e por meios adequados, comunicar ao superior o cancelamento das 

suas férias, por telefone, e-mail, software de redes sociais. 

4. Os trabalhadores que tenham de prestar serviço durante o período de dispensa são 

compensados por dedução no período normal de trabalho, sendo o número de horas a 

deduzir igual ao número de horas de trabalho prestado, até ao limite do número normal 

de horas de trabalho diário, sem prejuízo de receber outras compensações, nos termos 

da lei. 

5. Os trabalhadores a quem for concedida a dispensa de serviço devem evitar sair, 

permanecendo em casa, sempre que possível. Caso não seja urgente nem necessário, 

devem evitar sair de Macau. 
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