
 

 

 

• Licença sem vencimento de longa duração por motivo de doença (art.º 16.º do Decreto-Lei 
n.º 118/83, de 25 de fevereiro, na redação conferida pelas diversas alterações legislativas). 
 

• Licença sem vencimento para acompanhamento de cônjuge colocado no estrangeiro 
(alínea b) do n.º 1, do art.º 17.º, do Decreto-Lei n.º 118/83, de 25 de fevereiro, e n.º 3 do art.º 
281 e art.º 282 da Lei 35/2014, de 20 de junho que aprova o Regime do Contrato de Trabalho em 
Funções Públicas. 
 

• Licença sem vencimento para exercício de funções em organismo internacional (n.º 3 do 
art.º 281 e art.º 283, ambos da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho). 
 

• Licença sem remuneração fundada em circunstâncias de interesse público (n.º 3 do art.º 
n.º 281 da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho). 
 

• Licença sem vencimento (concedida nos termos do disposto nos artigos 21.º e 22.º, do 
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de 
janeiro). 
 

• Licenças concedidas no âmbito da proteção da maternidade e paternidade (art.º 27.º da 
Lei n.º 4/2009, de 29 de janeiro). 
 

• Licença concedida no âmbito do Estatuto de Equiparação a Bolseiro (Decreto-Lei n.º 
272/88, de 3 de agosto). 
 

• Licença Especial para o exercício de funções públicas em Macau concedida aos 
funcionários da Administração Central, Local e Regional (Lei n.º 89-G/98, de 13 de abril). 
 

• Licença Especial para o exercício transitório de funções de Magistrado Judicial ou do 
Ministério Público em Macau (Lei n.º 51/91, de 24 de junho). 
 

• Licença sem vencimento de longa duração aplicada aos Notários (Decreto-Lei 
n.º212/2005, de 9 de dezembro, que regulava o regime jurídico dos Serviços Sociais do Ministério 
da Justiça e que foi revogado pelo Decreto-Lei n.º 11/2011, de 21 de janeiro, que determinou a 
transição dos beneficiários dos serviços sociais daquele Ministério para o subsistema de saúde 
gerido pela ADSE). 
 

• Aposentados com Pensão Suspensa (n.º 1 do art.º 19.º, art.º 46.º e art.º 47.º, todos do 
Decreto-lei n.º 118/83, de 25 de fevereiro, na redação conferida pelas diversas alterações 
legislativas, Decreto-Lei n.º 234/2005, de 30 de dezembro e Lei n.º 53-D/2006, de 29 de 
dezembro). 
 

• Cessação da relação Jurídica de emprego público por Mútuo Acordo ou de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, desde que o trabalhador opte por 
manter a qualidade de beneficiário, situação que deve constar do acordo de cessação (n.º 5 e 6 do 
art.º 6.º do Decreto-Lei n.º 161/2013, de 22 de novembro). 
 

• Trabalhadores na 1.ª e 2.ª Fase do Processo de Requalificação – alínea e) do n.º 1 do art.º 
21 e n.º 1 do art.º 22, da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, e art.º 262 e art.º 263 da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho. 

 


