COLEÇÃO LEGISLAÇÃO – Atualizações Online
Porquê as atualizações aos livros da COLEÇÃO LEGISLAÇÃO?
No panorama legislativo nacional é frequente a publicação de novos diplomas legais que, regularmente,
alteram outros diplomas, os quais estão muitas vezes incluídos nas compilações da Coleção Legislação. Ao
disponibilizar as atualizações, a Porto Editora pretende que o livro que adquiriu se mantenha atualizado de
acordo com as alterações legislativas que vão sendo publicadas, fazendo-o de uma forma rápida e prática.
Qual a frequência das atualizações aos livros da COLEÇÃO LEGISLAÇÃO?
Serão disponibilizadas atualizações para cada livro até à preparação de uma nova edição do mesmo, sempre que detetada uma alteração legal. O prazo que medeia entre as referidas alterações e a disponibilização
dos textos será sempre tão reduzido quanto possível.
Onde estão disponíveis as atualizações aos livros da COLEÇÃO LEGISLAÇÃO?
Pode encontrá-las em www.portoeditora.pt/direito, na área específica de “Atualizações”.
Como posso fazer download das atualizações dos livros da COLEÇÃO LEGISLAÇÃO?
Basta aceder à página e área indicadas acima, selecionar um título e os respetivos ficheiros. O serviço é
completamente gratuito.
Como se utiliza este documento?
O documento foi preparado para poder ser impresso no formato do seu livro. Apresenta a página e o local da
mesma onde as atualizações devem ser aplicadas, bem como a área por onde pode ser recortado depois de
impresso, com vista a ficar com as mesmas dimensões e aspeto do livro que adquiriu.
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Como devo imprimir este documento, de modo a ficar no formato do meu livro?
Deverá fazer a impressão sempre a 100%, ou seja, sem ajuste do texto à página. Caso o documento tenha
mais doARTIGO
que uma12.º
página,
lembramos
deve proceder
à impressão
emem
frente
e verso.
Compensação
em que
casonão
de cessação
de contrato
de trabalho
funções
públicas
Artigo 12.º

1 – Em caso de extinção do vínculo de emprego público, na modalidade de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado celebrado
antes da entrada em vigor da presente lei, a compensação é calculada do semodo:
Lei Geralguinte
do Trabalho
em Funções Públicas – Col. Legislação
a) Em relação ao período de duração do contrato até à data da entrada
Atualização
V lei,
– Junho
de 2017
em vigor
da presente
o montante
da compensação corresponde
a um mês de remuneração base por cada ano completo de antiguidade;
A Lei n.º 25/2017, de 30 de maio, introduziu
alterações à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e à Lei Geral do Trabalho
b)
Em relação ao período de duração do contrato a partir da data reem Funções Públicas.
anterior,
o montante
daPúblicas,
compensação
é o previsto
De modo a garantir a atualidade daferida
obra na
Leialínea
Geral do
Trabalho
em Funções
são indicados
neste documento
na
LTFP.
os textos que sofreram alterações e a sua redação atual.
2 – No caso de cessação do contrato de trabalho a termo a compensação é
calculada do seguinte modo:
a) Em relação ao período de duração do contrato até à data da entrada
Pág. 24-25
em vigor da presente lei, o montante da compensação é o previsto
Nos n.os 1 a 7 do art. 13.º, onde se no
lê: Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas aprovado
pela(…)
Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, na redação atual;
1 – Os trabalhadores a quem tenha sido
b) Em relação ao período de duração do contrato a partir da data re(…)
ferida
na alínea anterior, o montante da compensação é o previsto
7 – (…) com as quais aquele tenha uma
relação.
na LTFP.
deve ler-se:

ARTIGO
13.º Situações vigentes de licença extraordinária
✁
Artigo 13.º

[Revogado pela al. c) do art. 12.º da Lei n.º 25/2017, de 30-05, com produção de efeitos no termo do

prazo previsto no n.º 1 do artigo 10.º da referida lei.]

ARTIGO 14.º Normas aplicáveis aos trabalhadores integrados no
Artigo 14.º

regime de proteção social convergente

Descarregue gratuitamente atualizações online em www.portoeditora.pt/direito

O disposto nos artigos 15.º a 41.º é aplicável aos trabalhadores integrados
no regime de proteção social convergente.
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ARTIGO 15.º Faltas por doença
Artigo 15.º

1

1 – A falta por motivo de doença devidamente comprovada não afeta qualquer direito do trabalhador, salvo o disposto nos números seguintes.

justifique.
Pág. 25

Artigo 36.º

Submissão à junta médica da Caixa Geral de ARTIGO 36.º
Lei n.º
20 doença
de junho
25
Aposentações, I.P.,
no 35/2014,
decursodeda

a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas)
No n.º 6 do art.
15.º, onde sepode,
lê: no decurso(Aprova
O trabalhador
da doença, requerer a sua apresentação
6 – As faltas
por doença
descontam
(…) interpolados
emcom
cadaas
ano
civil. adaptações, o disà junta
médica
da CGA, I.P.,
aplicando-se,
devidas
deve ler-se:
internamento
hospitalar,
faltas
por
motivo
de
cirurgia
ambulatória,
posto, respetivamente, nos artigos 32.º e 34.º, conforme
os casos. doença por
tuberculose e doença com início no decurso do período de atribuição do subsídio
Faltas por doença prolongada ARTIGO 37.º
✁ parental que ultrapasse o termo deste período.
6–
– [Revogado
al. c) dopor
art. 12.º
da Lei n.º
25/2017, de 30-05.]
1
As faltaspela
dadas
doença
incapacitante
que exija tratamento oneos
–O
nos n.
2 a 6 não
aplica às faltas
poràdoença
dadas por
por
roso7 e
oudisposto
prolongado,
conferem
ao se
trabalhador
o direito
prorrogação,
pessoas
com
deficiência,
quando
decorrentes
da
própria
deficiência.
18 meses, do prazo máximo de ausência previsto no artigo 25.º .
8–
– As
As faltas
por adoença
a perda
do subsídio
de refeição.
2
doenças
que seimplicam
refere osempre
n.º 1 são
definidas
por despacho
dos
Pág. 33
9
–
O
disposto
nos
números
anteriores
não
prejudica
o
recurso
a faltas por
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da Administraconta
do período
delê:
férias.
No n.º 4 do
art.
37.º,
onde
ção
Pública
e da se
saúde.
Artigo 37.º

4 – As faltas a3que
se faltas
referem
(…) promoção
progressão.
– As
dadas
ao abrigoe da
Assistência a Funcionários Civis TuberCarreira
deve ler-se:
culosos regem-se pelo disposto no Decreto-Lei n.º 48 359,
de 27 contributiva
de abril de ARTIGO 16.º
os motivo de doença a que se refere o
1
–
Durante
o
período
de
faltas
por
1968, alterado pelos Decretos-Leis n. 100/99, de 31 de março, e 319/99, de
artigo
anterior, mantém-se a contribuição total das entidades empregadoras
11
✁de agosto.
para4 a– CGA,
I.P.,pela
noal.caso
dos12.º
trabalhadores
integrados
[Revogado
c) do art.
da Lei n.º 25/2017,
de 30-05.] no regime de proteção
social convergente, determinada em função da remuneração relevante para o
efeito à data da ocorrência da falta.
Faltas para reabilitação profissional ARTIGO 38.º
2
de faltas
porconsiderado,
motivo de doença
a quemédica
se refere
o artigo
an1–
–O
O período
trabalhador
que for
pela junta
a que
se refere
Pág. 34 terior
é
equivalente
à
entrada
de
quotizações
do
trabalhador
para
efeitos
das
o artigo 33.º, incapaz para o exercício das suas funções, mas apto para o deeventualidades
invalidez,
velhice
e morte.
de outras
às lê:
quais
não
possa ser afeto através de mobilidade inNos n.os 3 sempenho
e 4 do art. 41.º,
onde se
3
–
Nas
situações
a
que
se
refere
o número
anterior, o valor
a considerar
terna,
tem
oédever
de
se
candidatar
a todos
os procedimentos
concursais
para
3 – O disposto
no
n.º
1
aplicável,
(…)
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36
para
efeitos
de
equivalência
a
entrada
de
quotizações
é
determinado
com
base
ocupação de
postos
de trabalho previstos nos mapas de pessoal dos
órgãos
4 – (…) ou modificado
pelas
mesmas.
na
deque
referência.
ou remuneração
serviços, desde
observado o disposto no artigo 95.º da LTFP, aplicável
deve ler-se:
4
–
No
caso
das
faltas
com perda
parcial
da
a que seações
referede
a
com as necessárias adaptações,
bem
como
o remuneração,
direito
de frequentar
d) As perspetivas
de evolução
remuneratória
das anteriores
carreiras,
alínea
b)
do
n.º
2
do
artigo
anterior,
a
equivalência
à
entrada
de
quotizações
do
formação para o efeito. elevando-as apenas de forma sustentável.
✁ 2 – Enquanto
trabalhador
respeita
unicamente
remuneração
referência.
hajadespacho
reinícioàde
funções nosde
termos
do número
anterior, para a aber3não
– Por
fundamentado
da entidade
competente
5
–
A
entidade
empregadora
procede,
mensalmente,
à comunicação
das
o trabalhadortura
encontra-se
em regime
de faltas para
profissional.
do procedimento
concursal,
podereabilitação
ser determinada
a aplicação, com as
faltas
ocorridas
ao
abrigo
do
artigo
anterior,
nos
termos
a
definir
pela
CGA,
I.P.
os
3 – As faltas
para reabilitação
produzem
os efeitos
necessárias
adaptações,
do disposto
nosdas
n. faltas
1 a 3por
dodoença.
artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria
Justificação
darecurso
doença ARTIGO
17.º
médica
de
n.º 145-A/2011, de 6 de abril, no que seJunta
refere
à constituição
deARTIGO
reserva39.º
de
1
–
O
trabalhador
impedido
de
comparecer
ao
serviço
por
motivo
de
doença
1 – Quando
a junta médica
da prazo
CGA, I.P.,
contrariamente
aodaparecer
da junta
recrutamento
pelo
de 18
meses. [Redação
Lei n.º 25/2017,
de 30-05; entrada em
deve
indicar
o local onde
se encontra
e apresentar
o documento
comprovativo
médica
competente,
considerar
o trabalhador
apto
o serviço,
podepara
estecarreiras não revisvigor: 2017-06-01.
Esta nova
redação é aplicável
aospara
procedimentos
concursais
previsto
nos
números
seguintes,
no
prazo
de
cinco
dias
úteis.
ou o serviço de
depende
a sua
apresentação
uma junta
tasque
que se
encontremrequerer
abertos à data
da entrada
em vigor da apresente
lei.] médica
2 – A doença
deve seresta
comprovada
mediante
declaração
passadadopor
esde recurso,
não podendo
deixar
de 1
seépronunciar
para os
artigo
4 – O disposto
no n.º
aplicável, com
as efeitos
necessárias
adaptações, aos
tabelecimento
hospitalar,
centro
de
saúde,
incluindo
as
modalidades
de
atenanterior, quando
aplicável.
níveis
remuneratórios das comissões de serviço.
dimento
e permanente,
ou instituições
destinadas
à prevenção
2 – A complementar
junta médica
recurso
a que
refere o artigo
número
anterior
é cons5 – O de
regime
fixado
nosepresente
tem
natureza
imperativa, preou
reabilitação
de
toxicodependência
ou
alcoolismo,
integrados
no
Serviço
tituída por um
médico indicado
pelo Instituto
de normas
Segurança
Social,
I.P., Naum
valecendo
sobre quaisquer
outras
legais
ou convencionais,
especional deindicado
Saúde, de
modelo
por
portaria
dos previstas
membros no
do n.º
Governo
médico
ADSE aprovado
ou pelas
juntas
médicas
3 doou modificado
ciaispela
ou excecionais,
em contrário,
não podendo
ser afastado
responsáveis
pelas
áreas da
saúde e dadas
Administração
Pública.
artigo
33.º e um
professor
universitário
faculdades de
medicina, designado
pelas
mesmas.
3 – A doença
pode,
ainda, ser
comprovada,
Lei Geral
do Trabalho
em Funções
Públicas através de preenchimento do
38
modelo referido no número anterior, por médico privativo dos serviços, por
ARTIGO 42.º Norma revogatória
médico de outros estabelecimentos públicos de saúde, bem como por médicos
1 – São revogados:
da Guarda
Nacional
Republicanade
e ao
pessoal
com funções policiais
ao abrigo de militares
acordos com
qualquer
dos subsistemas
saúde
da AdminisPág. 38
a) A Lei n.º 23/98, de 26 de maio, alterada pela Lei n.º 59/2008, de
Pública,
cujos
regimes
constamacordo.
de lei especial, sem
tração PúblicadanoPolícia
âmbitodedaSegurança
especialidade
médica
objeto
do respetivo
11 de setembro;
Na alínea c) do
2 do
art. 2.º, do
onde
se lê: nas alíneas
prejuízo
disposto
a) e e) do n.º
1 doigualmente,
artigo 8.º e do
4 –n.º
Nas
situações
de
internamento,
a comprovação
pode,
serrespeito pelos
b) Os artigos 16.º a 18.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de junho, altec) Planeamento
e gestão
de recursos
(…) nos
artigos
28.º
a 31.º;
princípios
aplicáveis
ao
vínculo de emprego
efetuada
por seguintes
estabelecimento
particular
com
autorização
legal de público:
funcionarada pelo Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25 de outubro, e pela Lei
deve ler-se:
a) Ministério
Continuidade
do exercício de funções públicas, previsto no
mento, concedida pelo
da Saúde.
n.º 53/2006, de 7 de dezembro, e revogada pela Lei n.º 59/2008, de
artigo
11.º;
5 – A falta de entrega
do documento
comprovativo da doença nos termos
11 de setembro, com exceção dos artigos que ora se revogam;
b)
Garantias
de
imparcialidade,
previsto
nos artigos 19.º
do
n.º
1
implica,
se
não
for
devidamente
fundamentada,
a injustificação
das a 24.º;
✁
c) A Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis
c) da
Planeamento
e gestãocomprovativo
de recursos
faltas dadas até à data
entrada
do documento
noshumanos,
serviços. previsto nos
os
n. 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010,
artigos 28.º a 31.º, salvo no que respeita ao plano anual de recrutade 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de
mento; [Redação da Lei n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor: 2017-06-01.]
30 de dezembro, 66/2012, de 31 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de
d) Procedimento concursal, previsto no artigo 33.º;
dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, com excee) Organização das carreiras, previsto no n.º 1 do artigo 79.º, nos
ção das normas transitórias abrangidas pelos artigos 88.º a 115.º;
artigos 80.º, 84.º e 85.º e no n.º 1 do artigo 87.º;
d) A Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, alterada pelo Decreto-Lei
f) Princípios gerais em matéria de remunerações, previstos nos
n.º 47/2013, de 5 de abril;
artigos 145.º a 147.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 149.º, no n.º 1 do
e) A Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010,
artigo 150.º, e nos artigos 154.º, 159.º e 169.º a 175.º.
de 28 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 124/2010, de 17 de novembro,
e pelas Leis n.os 64-B/2011, de 30 de dezembro, 66/2012, de 31 de
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ARTIGO 3.º Bases do regime e âmbito
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – Col. Legislação.
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dezembro,
e 63/2013, de 29 de agosto;
Constituem normas base definidoras do regime e âmbito do vínculo de
06726.10
f) O Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei
emprego público:
n.º 169/2006, de 17 de agosto, e pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de
a) Os artigos 6.º a 10.º, sobre
as modalidades de vínculo e prestação
dezembro, 66/2012, de231 de dezembro, e 68/2013, de 29 de agosto;
de trabalho para o exercício de funções públicas;
g) O Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, alterado pela Lei
b) Os artigos 13.º a 16.º, relativos às fontes e participação
na legislan.º 117/99, de 11 de agosto, pelos Decretos-Leis n.os 503/99, de
Artigo 16.º

Artigo 38.º

Artigo 17.º

LGTFP-3

Artigo 39.º

Artigo 42.º

Artigo 3.º

P

c) Os artigos 19.º a 24.º, relativos às garantias de imparcialidade;
lhador e do empregador público;
d) O artigo 33.º, sobre o procedimento concursal;
f) Os artigos 79.º a 83.º, relativos às disposições gerais sobre estrue) Os artigos 70.º a 73.º, sobre direitos, deveres e garantias do trabaNa alínea j) do art. 3.º, onde se lê: turação das carreiras;
lhador e do empregador público;
j) Os artigos 245.º a 275.º, relativos
requalificação
dos trabalhadores;
g) (…)
Os artigos
92.º a 100.º,
sobre a mobilidade;
f) Os artigos 79.º a 83.º, relativos às disposições gerais sobre estrudeve ler-se:
h) Os artigos 144.º a 146.º, sobre princípios gerais relativos às remuturação das carreiras;
nerações;
g) Os artigos 92.º a 100.º, sobre a mobilidade;
i)
Os artigos 176.º a 240.º, sobre o exercício do poder disciplinar;
✁
h) Os artigos 144.º a 146.º, sobre princípios gerais relativos às remuj) [Revogada pela al. d) do art. 12.º da Lei n.º 25/2017, de 30-05, com produção de efeitos nos
nerações;
termos do prazo previsto no n.º 1 do artigo 6.º da referida lei.]
i) Os artigos 176.º a 240.º, sobre o exercício do poder disciplinar;
k) Os artigos 288.º a 313.º, relativos à extinção do vínculo;
j) [Revogada pela al. d) do art. 12.º da Lei n.º 25/2017, de 30-05, com produção de efeitos nos
l) Os artigos 347.º a 386.º, sobre a negociação coletiva.
É acrescentada uma alínea m) ao art.
3.º,
o textonoseguinte:
termos
do com
prazo previsto
n.º 1 do artigo 6.º da referida lei.]
Lei Geralde
dovalorização
Trabalho em Funções
Públicasdos trabalha- 41
m) As constantes do regime
profissional
k) Os artigos 288.º a 313.º, relativos à extinção do vínculo;
dores. [Redação da Lei n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor: 2017-06-01.]
l) Os artigos 347.º a 386.º, sobre a negociação coletiva.
✁
m)
As constantes do regime de valorização profissional dos trabalhaIgualdade
e não
Remissão
paradiscriminação;
o Código do Trabalho
ARTIGOc)4.º
dores.
[Redação da Lei n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor: 2017-06-01.]
d) Parentalidade;
1 – É aplicável ao vínculo de emprego público, sem prejuízo do disposto na
e) Trabalhador
com
capacidade
reduzida
e trabalhadores
comnodefipresente lei
e com
as necessárias
adaptações,
o disposto
Código do TrabaRemissão
para ocrónica;
Código do Trabalho
ARTIGO 4.º
ciência
doença
lho eou
respetiva
legislação complementar com as exceções legalmente previs1 – É aplicável
ao vínculo de emprego público, sem prejuízo do disposto na
f) Trabalhador
estudante;
tas, nomeadamente
em matéria de:
presente
lei
e
com
as trabalho;
necessárias adaptações, o disposto no Código do Trabag)
Organização
e
tempo
de
a)
Relação
entre
a lei e os instrumentos de regulamentação coletiva e
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lho
e
respetiva
legislação
complementar com as exceções legalmente prevish) Tempos de não
trabalho;
entre
aquelas
fontes
e o contrato de trabalho em funções públicas;
tas,
nomeadamente
em
matéria
de:trabalho, incluindo a prevenNos n.os 2 a 4 do art.
4.º,
onde
se
lê:
i) Promoçãob)
da Direitos
segurança
e saúde no
de personalidade;
a)
Relação
entre
a
lei
e
os
instrumentos de regulamentação coletiva e
2 – Quando da aplicação
do
Código
do
Trabalho
(…)
ção;
entre
aquelas
fontes
e
o
contrato
de trabalho
em funções públicas;
(…)
j) Comissões de trabalhadores, associações
sindicais
e representanb)
Direitos
de
personalidade;
4 – (…) alíneas b) e c) do
n.º
1
do
artigo
2.º.
tes dos trabalhadores em matéria de segurança e saúde no trabadeve ler-se:
lho;
k) Mecanismos de resolução pacífica de conflitos coletivos;
l) Greve e lock-out.
✁
2 – Sem prejuízo do disposto no número seguinte, quando da aplicação do
Código do Trabalho e legislação complementar referida no número anterior
resultar a atribuição de competências ao serviço com competência inspetiva
do ministério responsável pela área do trabalho, estas devem ser entendidas
como atribuídas ao serviço com competência inspetiva do ministério que dirija,
superintenda ou tutele o empregador público em causa e, cumulativamente,
à Inspeção-Geral de Finanças (IGF), no que se refere às suas competências
de coordenação, enquanto autoridade de auditoria neste domínio. [Redação da Lei
Artigo 4.º

Artigo 4.º

n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor: 2017-06-01.]

3 – Compete à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT) a promoção de políticas de prevenção dos riscos profissionais, a melhoria das condições de trabalho e a fiscalização do cumprimento da legislação relativa à
segurança e saúde no trabalho. [Redação da Lei n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor:
2017-06-01.]

4 – Para efeitos da aplicação do regime previsto no Código do Trabalho ao
vínculo de emprego público, as referências a empregador e empresa ou estabelecimento, consideram-se feitas a empregador público e órgão ou serviço,
respetivamente.
5 – O regime do Código do Trabalho e legislação complementar, em matéria de acidentes de trabalho e doenças profissionais, é aplicável aos trabalhadores que exercem funções públicas nas entidades referidas nas alíneas b) e
c) do n.º 1 do artigo 2.º.
6 – Para efeitos de fiscalização do cumprimento da legislação relativa à
segurança e saúde no trabalho é aplicável o regime das contraordenações
laborais previsto no Código do Trabalho e legislação complementar, com as
adaptações a fixar em diploma próprio. [Redação da Lei n.º 25/2017, de 30-05; entrada em
vigor: 2017-06-01.]

Artigo 5.º

Legislação complementar ARTIGO 5.º

Constam de diploma próprio:
a) O sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na
Administração Pública;
b) O regime de acidentes de trabalho e doenças profissionais dos trabalhadores que exercem funções públicas;
Descarregue gratuitamente atualizações online em www.portoeditora.pt/direito

P

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – Col. Legislação. Junho de 2017
06726.10

3

Artigo 28.º

Planeamento da atividade e gestão dos recursos humanos ARTIGO 28.º

1 – O empregador público deve planear para cada exercício orçamental as
Pág. 47
atividades de natureza permanente ou temporária, tendo em consideração a
No n.º 3 do
art. 28.º,
onde se lê: a estratégia, os objetivos fixados, as competências das
missão,
as atribuições,
3 – Os elementos
referidos
nos enúmeros
(…) a financeiros
proposta dedisponíveis.
orçamento.
unidades
orgânicas
os recursos
deve ler-se: 2 – O planeamento a que se refere o número anterior deve incluir eventuais alterações a introduzir nas unidades orgânicas flexíveis, bem como o
respetivo
mapa de pessoal.
✁
3 – Para efeitos de elaboração do plano anual de recrutamento de cada
departamento governamental, o empregador público comunica à respetiva
secretaria-geral ou ao órgão ou serviço responsável pela gestão setorial dos
recursos humanos as respetivas necessidades de recrutamento de trabalhadores sem vínculo de emprego público ou com vínculo de emprego público a
termo, especificando o número de postos de trabalho que pretende ocupar,
procedendo à sua caraterização. [Redação da Lei n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor:
2017-06-01.]

4 – Os elementos referidos nos números anteriores devem acompanhar a
proposta de orçamento.

LGTFP-4

Artigo 29.º

Mapas de pessoal ARTIGO 29.º

1 – Os órgãos e serviços preveem anualmente o respetivo mapa de pessoal,
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Nos n.os 4 a 8 do art. 30.º, onde se lê:
4 – Em caso de impossibilidade de ocupação (…)
(…)
8 – (…) nos termos previstos na presente lei.
deve ler-se:
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
52

✁

4 – O órgão ou serviço pode ainda recrutar trabalhadores com vínculo de
emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público, mediante procedimento concursal a que possam concorrer os trabalhadores com e sem
vínculo de emprego público, aberto ao abrigo e nos limites constantes do
mapa anual global aprovado pelo despacho a que se refere o n.º 6. [Redação da Lei
n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor: 2017-06-01.]

5 – Durante a fase de preparação do Orçamento do Estado e para efeitos de
aprovação do plano anual de recrutamentos previsto no n.º 3 do artigo 28.º, as
secretarias-gerais ou os órgãos ou serviços responsáveis pela gestão sectorial de recursos humanos elaboram e remetem aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública uma proposta
setorial de recrutamentos, com base nas necessidades identificadas, fundamentada e validada pelo membro do Governo responsável pela respetiva área,
consideradas:
a) A demonstração de existência de disponibilidades orçamentais;
b) A identificação das prioridades definidas na área governamental,
com demonstração das políticas públicas a prosseguir;
c) A identificação das áreas com maior carência de recursos humanos, por carreira e categoria.
[Redação do n.º introduzida pela Lei n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor: 2017-06-01.]

6 – Após a aprovação e entrada em vigor do Orçamento do Estado, os
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública aprovam, durante o primeiro trimestre do respetivo ano orçamental, por despacho publicado no Diário da República, o mapa anual global
consolidado de recrutamentos autorizados, contendo os postos de trabalho
discriminados por:
a) Departamento governamental;
b) Órgão ou serviço;
c) Carreira e categoria;
d) Modalidade de vinculação;
e) Tempo indeterminado ou a termo.
[Redação do n.º introduzida pela Lei n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor: 2017-06-01.]

7 – Em casos excecionais, devidamente fundamentados, os membros do
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública
podem autorizar a realização de procedimentos concursais para além dos limites fixados no mapa anual global a que se refere o número anterior. [Redação
da Lei n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor: 2017-06-01.]

8 – O recrutamento de trabalhadores com vínculo de emprego público a
termo ou sem vínculo de emprego público pode ainda ocorrer noutras situações especialmente previstas na lei, em razão de aptidão científica, técnica ou
artística, devidamente fundamentada, precedido de autorização dos membros
do Governo referidos no número anterior. [Redação da Lei n.º 25/2017, de 30-05; entrada
em vigor: 2017-06-01.]

9 – O despacho autorizador a que se referem os números anteriores é
expressamente mencionado no procedimento de recrutamento. [Redação da Lei
n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor: 2017-06-01.]

10 – O preenchimento dos postos de trabalho pode ainda ocorrer por consolidação de mobilidade ou de cedência de interesse público, nos termos previstos na presente lei.

Descarregue gratuitamente atualizações online em www.portoeditora.pt/direito

P

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – Col. Legislação. Junho de 2017
06726.10

5

59

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

Pág. 53

No n.º 5 do art. 39.º, onde se lê:
os
5 – O recrutamento
para frequência
(…) nos n.das
3 atribuições,
a 5 do artigo competências
30.º.
para cumprimento
ou execução
ou atividades
deve ler-se:
que a respetiva regulamentação identifique.
4 – A remessa ao INA da lista referida no n.º 2 compromete o empregador
público
a, findo o CEAGP, integrar o correspondente número de diplomados.
✁
5 – O recrutamento para o CEAGP não depende da detenção de prévio
vínculo de emprego público, sendo o número de formandos a recrutar fixado
pelo despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública, previsto no n.º 6 do artigo 30.º. [Redação da Lei
n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor: 2017-06-01.]
Lei Geral na
do Trabalho
em geral
Funçõesde
Públicas
6 – A integração
carreira
técnico

superior efetua-se na segunda posição remuneratória ou naquela cujo nível remuneratório seja idêntico ou, na sua falta, imediatamente superior ao nível remuneratório corresPág. 73 pondente ao dirigente
máximo,
ou semnao acordo
do de
trabalhador,
consoante a constiposicionamento
docom
candidato
categoria
origem, quando
tuição
da
situação
de
mobilidade
tenha
ou
não
carecido
da
do tratitular
noo âmbito
de um vínculo de emprego público constituído aceitação
por
É aditado dela
o art.seja
97.º-A,
com
texto seguinte:
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79
balhador.
tempo indeterminado.
2
–
A
mobilidade
na
categoria
e
em
diferente
atividade,
dentro
do
mesmo
7 – O CEAGP é regulamentado por portaria do membro do Governo res✁
ouAdministração
serviço, consolida-se
ponsável
pelaórgão
área da
Pública. definitivamente por acordo entre o dirigente
máximo do serviço e o trabalhador. Publicitação da mobilidade ARTIGO 97.º-A
A mobilidade 3é –publicitada
pelona
órgão
ou serviço
de opere
destino,
pelos
seguinA mobilidade
categoria,
que se
entre
dois
órgãos ou serviços,
tes meios: pode consolidar-se definitivamente, por decisão do dirigente máximo do órgão
CAPÍTULO II
a) Naou
Bolsa
de Emprego
Público
(www.bep.gov.pt),
através do preen- as seguintes
serviço
de destino,
desde
que experimental
reunidas, cumulativamente,
Forma,
período
e invalidades
chimento
de formulário próprio para o efeito disponibilizado;
condições:
b) Na páginaa)eletrónica
do órgão
ou serviço
de de
destino,
através
da
Com o acordo
do órgão
ou serviço
origem
do trabalhador,
quando
SECÇÃO
I
identificação da
situação
e
modalidade
da
mobilidade
pretendida
e
exigido para a constituição da situação de mobilidade;
Forma
com ligação
correspondente
publicitação
na Bolsa
de Emprego
b) àQuando
a mobilidade
tenha tido,
pelo menos,
a duração de seis
Público.
meses
ou
a
duração
do
período
experimental
exigido
a categoForma do contrato de trabalho em funções públicaspara
ARTIGO
40.º
[Art. aditado pela Lei n.º 25/2017,
de 30-05;
entrada
em
vigor: 2017-06-01.]
ria,
caso
este
seja
superior;
1 – O contrato está sujeito à forma escrita e dele deve constar a assinatura
c) Com o acordo do trabalhador, quando este tenha sido exigido para
das partes.
Situações
excecionais de mobilidade
ARTIGO
98.º
a constituição
situação
ou quando esta
envolva
2 – Do contrato devem
ainda constar,dapelo
menos,deasmobilidade
seguintes indicações:
1 – A título excecional,
o trabalhador
pode de
serorigem;
sujeito a mobilidade, com
alteração
da
atividade
a) Nome ou denominação e domicílio ou sede dos contraentes;
Pág. 74 dispensa
do seu acordo,
para posto
de
trabalho
situado
a mais deprevisto
60 km de
d)deQuando
seja
ocupado
posto
de trabalho
previamente no
b) Modalidade
contrato
e respetivo
Leitermo
Geral doquando
Trabalho aplicável;
em Funções Públicas
133
distância
da
sua
residência,
desde
que
reunidas
cumulativamente
as
seguinNo n.º 6 do art. 99.º,
onde
se
lê:
mapa
de
pessoal.
c) Atividade contratada, carreira, categoria e remuneração do trabates
condições:
6 – Quando se trate delhador;
trabalhador
(…) necessário
a consolidação.
4 – A consolidação
dapara
mobilidade
prevista no presente artigo não é precea) A mobilidade
ocorra entre
unidades
orgânicas
desconcentradas de
deve ler-se:
dida
nem
sucedida
de
qualquer
período
experimental.
d) Local e período normal de trabalho;
SECÇÃO II
um mesmo
órgão
ou
serviço;
5 –início
Na consolidação
da mobilidade
na categoriaem
é mantido
e) Data do
da atividade;
Reafetação
de trabalhadores
caso de o posicionab) O trabalhador
desempenhe
funções
correspondentes
à categoria
mento
remuneratório
detido
na
situação
jurídico-funcional
de origem.
f) Data de celebração do reorganização
contrato;
e racionalização de efetivos
✁
de que6é– titular
e pela
ocupe
posto
de trabalho
idêntico
na unidade
or-de efeitos nos ter[Revogado
al.
d)
do
art.
12.º
da
Lei
n.º
25/2017,
de
30-05,
com
produção
g) Identificação da entidade que autorizou a contratação.
gânica
de
destino;
mos
prazo previsto
no n.º 1 do
artigo
6.º da referida
lei.]
3 – Na falta
dadoindicação
exigida
pela
alínea
e) do número
anterior, consi-I
SUBSECÇÃO
c) A mobilidade
tenha
uma duração
máxima
de um ano;a consolidação só pode fa7
–
Nas
situações
excecionais
de
mobilidade,
dera-se que o contrato tem
início na datade
dareorganização
sua celebração.ou racionalização
Procedimento
d) Sejam
atribuídas
ajudas de entre
custoodurante
o período
de mobilidade.
zer-se
mediante
público
e oqualquer
trabalhador.
4 – Quando
o contrato
não acordo
contenha a assinatura
das partes
ou
eempregador
reafetação
dos trabalhadores
2 – A mobilidade
depende
do
prévio
apuramento
dos
trabalhadores
dispo8
–
Verificada
a
situação
prevista
no
número
anterior,
cessa
o direito à atridas indicações referidas no n.º 2, o empregador público deve proceder
à sua
níveis
na
unidade
ou
unidades
de
origem
e
de
necessidades
na
unidade
ou
Pág. 125-139
buição
de
ajudas
de
custo.
correção, no prazo de 30 dias, a contar da data de requerimento do DIVISÃO
trabalha-I
unidades orgânicas
de
destino, no
porpresente
carreira,artigo
categoria
e área com
de atuação,
as
9 –ler-se:
O disposto
é aplicável,
as necessárias
adaptapara
o efeito.
Nos arts. dor
245.º
a 275.º,
deve
Disposições
gerais
quais são divulgadas
na
Intranet
do
respetivo
órgão
ou
serviço.
ções,
às
situações
de
cedência
de
interesse
público,
sempre
que
esteja
em
5 – Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os membros do Governo responsá3 – Os trabalhadores
da unidadedetentor
ou unidades
devínculo
origem
detentores
dos por tempo
causa
um
trabalhador
de
um
de
emprego
público
veis pelas áreas das finanças e da Administração Pública podem, por portaria, (…)
✁
requisitos
exigidos
podem manifestar
o seu
interesse em
aderirque
às aofertas
de
indeterminado
previamente
estabelecido
e desde
consolidação
se opere
aprovar
modelos
contratos,
como
informatização
[Arts. 245.º
a 275.ºoficiais
revogadosde
pela
al. d) do art.bem
12.º da
Lei n.ºprever
25/2017,adesua
30-05,
com produção de
mobilidade divulgadas
nos
termos
do
presente
artigo,
no
prazo
e
nas
condina
mesma
carreira
e
categoria
e
que
a
entidade
cessionária
corresponda
um
e
desmaterialização.
efeitos
nos termos do prazo previsto no n.º 1 do artigo 6.º da referida lei.]
ções estipuladas
para o efeito
pelo dirigente máximo do órgão ou serviço.
empregador
público.
4 – Quando não
nasdos
condições
previstas
noanúmero
anterior,
10 –existam,
Para além
requisitos
do n.º 3,
consolidação
da tracedência
de inteSECÇÃO
III
balhadores interessados
em
número
suficiente
para
a
satisfação
das
necessiresse público, carece
de
despacho
de
concordância
do
membro
do
Governo
Outras situações de redução da atividade ou
dades na unidade
ou unidades
orgânicas
de destino,
são de
aplicados,
cadafavorável dos
competente
na respetiva
área,
bem
como
parecerem
prévio
suspensão
do
vínculo
de emprego
público
órgão ou serviço,
critérios
objetivos
de
seleção
definidos
pelo
respetivo
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finançasdirie da Administragente máximoção
e sujeitos
que exerça poPública.a aprovação do membro do GovernoSUBSECÇÃO
I
deres de direção,
tutela
órgãodeou
serviço, sendo
11superintendência
– [Revogado pelo n.º 2 ou
do art.
270.º sobre
da Lei n.ºo42/201,
28-12.]
Disposições
gerais
publicitados nos termos previstos no n.º 2.
5 –99.º-A
O trabalhador
selecionado
nos termos
do número
pode soliciARTIGO
Consolidação
da Factos
mobilidade
intercarreiras
ouanterior
intercategorias
que determinam
a redução
ou a suspensão ARTIGO 276.º
tar a dispensa da1mobilidade,
invocando
e
demonstrando
prejuízo
sério
para amesmo órgão
– período
A mobilidade
intercarreiras
ou a
intercategorias
1 – A redução do
normal
de trabalho ou
suspensão do dentro
vínculodo
de
sua vida pessoal,
no
prazo
de
10
dias,
a
contar
da
comunicação
da
decisão
de
ou serviço
ou entre dois na
órgãos
ou serviços,temporária,
pode consolidar-se
definitivaemprego público
pode fundamentar-se
impossibilidade
respemobilidade. mente mediante parecer prévio do membro do Governo responsável pela área
tivamente, parcial ou total, da prestação do trabalho, por facto respeitante ao
6 –atualizações
O trabalhador
não pode Pública
ser novamente
sujeito
à mobilidade
regulada as seguintes
Descarregue gratuitamente
online em www.portoeditora.pt/direito
desde que
reunidas,
cumulativamente,
trabalhador, eda
noAdministração
acordo das partes.
Lei Geral do Trabalho
Funções Públicas
– Col.antes
Legislação.
Junho
de 2017
noempresente
artigo
de
decorridos
dois
anos,
exceto
com
o
seu
acordo,
condições:
2 – Permite
também a redução do período normal de trabalho ou a sus06726.10
mantendo neste caso o direito a ajudas de custo.
pensão do vínculo de emprego público a celebração, entre trabalhador e empregador público, de um acordo de pré-reforma.
6
80

Artigo 97.º-A

Artigo 40.º

Artigo 98.º

(…)

Artigo 99.º-A

Artigo 276.º

P

Artigo 99.º

Consolidação da mobilidade na categoria ARTIGO 99.º

1 – A mobilidade na categoria e na mesma atividade, dentro do mesmo
Efeitos da redução e da suspensão ARTIGO 277.º
órgão ou serviço, consolida-se definitivamente por decisão do respetivo
Artigo 277.º

ação intentada pelo empregador público no prazo de um ano, a contar da data
da declaração.
2 – Na ação em que for apreciada a ilicitude da extinção do vínculo apenas
Pág. 144
Lei Geral
do Trabalho
em Funções
Públicas
138
são
atendíveis
para
a justificar
os factos constantes da comunicação referida
No n.º 2 do art. 289.º, onde
se1lê:
no n.º
do artigo 308.º.
2 – É causa específica de cessação
no de
n.º ter
2 dosido
artigo
245.º.
3 – No (…)
caso
impugnada
a extinção do vínculo, com base em
deve ler-se:
por motivos
disciplinares;
ilicitudec)doExtinção
procedimento
previsto
no n.º 1 do artigo 308.º, o trabalhador pode
Extinção
pelo
trabalhador
prévio;não se aplicando, no encorrigird)
o vício
até ao
termo
do prazocom
paraaviso
contestar,
e)
Extinção
pelo
trabalhador
com
justa
causa.
tanto,
este
regime
mais
de
uma
vez.
✁
2
pela al. d) do a
art.justa
12.º dacausa
Lei n.º 25/2017,
de 30-05,
produçãoodeempregador
efeitos nos ter4 – [Revogado
Não se provando
de extinção
docom
vínculo,
mos do prazo
previsto
no n.º
do artigo 6.º da referida
público
tem
direito
a 1indemnização
peloslei.]
prejuízos causados, não inferior ao
3 – É causa
específica
de cessação
da comissão
de serviço a denúncia pelo
montante
calculado
nos termos
do artigo
306.º.
trabalhador ou pelo empregador.
4 – Na III
falta de disposição legal em contrário, a comissão de serviço pode
SECÇÃO
Pág. 152
ser
denunciada
com a antecedência
mínima
de 30públicas
dias. na sequência
Cessação
do contrato
de trabalho em
funções
Nos arts. 311.º a 313.º, de
deve
ler-se: de reorganização de serviços e racionalização de efetivos
processo

ARTIGO 290.º Direitos e deveres do empregador público e do
(…) trabalhador decorrentes da extinção do vínculo
✁
Artigo 290.º

(…)

1[Arts.
– Extinto
o vínculo,
empregador
público
deve
entregar
aocom
trabalhador
311.º a 313.º
revogadosopela
al. d) do art. 12.º
da Lei n.º
25/2017,
de 30-05,
produção de
um
certificado
trabalho,
as6.ºdatas
de admissão
e de saída, bem
efeitos
nos termos dode
prazo
previsto noindicando
n.º 1 do artigo
da referida
lei.]
como o cargo ou cargos que desempenhou.
2 – O certificado não pode conter quaisquer outras referências, salvo pedido do trabalhador nesse sentido.
3 – Além do certificado de trabalho, o empregador público é obrigado a
entregar ao trabalhador outros documentos destinados a fins oficiais que por
aquele devam ser emitidos e que este solicite, designadamente os previstos
na legislação de proteção social.
4 – Extinto o vínculo, o trabalhador deve devolver imediatamente ao empregador público os instrumentos de trabalho e quaisquer outros objetos que
sejam pertença deste, sob pena de incorrer em responsabilidade civil pelos
danos causados.
5 – Cessada a comissão de serviço, o trabalhador regressa à situação jurídico-funcional de que era titular, quando constituída e consolidada por tempo
indeterminado, ou cessa o vínculo de emprego público, havendo lugar ao pagamento de indemnização quando prevista em lei especial.

SECÇÃO II

Causas de extinção comuns

SUBSECÇÃO I

Caducidade do vínculo de emprego público
ARTIGO 291.º Situações de caducidade
Artigo 291.º

O vínculo de emprego público caduca, nomeadamente, nos seguintes casos:
a) Com a verificação do seu termo;
b) Em caso de impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva de
o trabalhador prestar o seu trabalho;
c) Com a reforma ou aposentação do trabalhador, por velhice ou invalidez, ou, em qualquer caso, quando o trabalhador completar
70 anos de idade.

ARTIGO 292.º Reforma ou aposentação por velhice ou invalidez
Artigo 292.º

1 – O vínculo de emprego público caduca pela reforma ou aposentação do

Descarregue gratuitamente atualizações online em www.portoeditora.pt/direito

P

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – Col. Legislação. Junho de 2017
06726.10

7

Pág. 166
É aditada uma nova Secção IV, imediatamente a seguir ao art. 346.º, integrando os arts. 346.º-A a 346.º-E, com o
texto 162
seguinte:
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

✁

SECÇÃO IV

Atos Eleitorais
[Secção aditada pela Lei n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor: 2017-06-01.]

ARTIGO 346.º-A Participação nos processos eleitorais
Artigo 346.º-A

1 – Para a realização de assembleias constituintes de associações sindicais ou para efeitos de alteração dos estatutos ou eleição dos corpos gerentes,
os trabalhadores gozam dos seguintes direitos:
a) Dispensa de serviço para os membros da assembleia geral eleitoral
e da comissão fiscalizadora eleitoral, até ao limite de sete membros, pelo período máximo de 10 dias úteis, com possibilidade de
utilização de meios dias;
b) Dispensa de serviço para os elementos efetivos e suplentes que integram as listas candidatas pelo período máximo de seis dias úteis,
com possibilidade de utilização de meios dias;
c) Dispensa de serviço para os membros da mesa, até ao limite de
três ou até ao limite do número de listas concorrentes, se o número
destas for superior a três, por período não superior a um dia;
d) Dispensa de serviço aos trabalhadores com direito de voto, pelo
tempo necessário para o exercício do respetivo direito;
e) Dispensa de serviço aos trabalhadores que participem em atividades de fiscalização do ato eleitoral durante o período de votação e
contagem dos votos.
2 – A pedido das associações sindicais ou das comissões promotoras da
respetiva constituição, é permitida a instalação e funcionamento de mesas de
voto nos locais de trabalho durante as horas de serviço.
3 – As dispensas de serviço previstas no n.º 1 não são imputadas noutros
créditos previstos na lei.
4 – As dispensas de serviço previstas no n.º 1 são equiparadas a serviço
efetivo, para todos os efeitos legais.
5 – O exercício dos direitos previstos no presente artigo só pode ser impedido com fundamento, expresso e por escrito, em grave prejuízo para a realização do interesse público.
[Art. aditado pela Lei n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor: 2017-06-01.]

ARTIGO 346.º-B Formalidades
Artigo 346.º-B

1 – A comunicação para a instalação e funcionamento das mesas de voto
deve ser apresentada, preferencialmente por via eletrónica, ao dirigente máximo do órgão ou serviço com antecedência não inferior a 10 dias, e dela deve
constar:
a) A identificação do ato eleitoral;
b) A indicação do local pretendido;
c) A identificação dos membros da mesa ou substitutos;
d) O período de funcionamento.
2 – A instalação e o funcionamento das mesas de voto consideram-se autorizados se nos três dias imediatos à apresentação da comunicação não for
proferido despacho de indeferimento e notificado à associação sindical ou comissão promotora.
[Art. aditado pela Lei n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor: 2017-06-01.]
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Artigo 346.º-C

Votação ARTIGO 346.º-C

1 – A votação decorre dentro do período normal de funcionamento do
órgão ou serviço.
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
160
2 – O funcionamento das mesas não pode prejudicar o normal funcionamento dos órgãos e serviços.
[Art. aditado pela Lei n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor: 2017-06-01.]

SUBSECÇÃO II

Celebração e conteúdo
Artigo 346.º-D

Votação em local diferente ARTIGO 346.º-D

Os trabalhadores que devam votar em local diferente daquele em que
ARTIGO 364.º Legitimidade e representação
exerçam funções só nele podem permanecer pelo tempo indispensável ao
1 – Podem celebrar acordos coletivos de carreiras gerais, em representaexercício do seu direito de voto. [Art. aditado pela Lei n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor:
ção dos trabalhadores, as associações sindicais com legitimidade para a neLei Geral do coletiva
Trabalho em
160 2017-06-01.]
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e, Funções
pelos Públicas
empregadores públicos, os membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública.
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a) Pelas
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sento na Comissão Permanente de Concertação Social e as asserviço364.º
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carreira dos
especial
tantes
sindicais
representativas
respetivos trabab) lhadores;
Pelos empregadores públicos, os membros do Governo responsá✁
SECÇÃO
I superintenda
áreas das
finanças
e da Administração
Pública
e os resb) veis
Pelo pelas
empregador
público,
o membro
do Governo que
Disposições
gerais
tantes
membros
do Governo
interessados,
função
dasdocarreiras
no órgão
ou serviço
e o empregador
públicoem
nos
termos
n.º 1 do
objeto
artigo dos
27.º,acordos.
e ainda os membros do Governo responsáveis pelas
ARTIGO 347.º
Direito
de negociação
coletiva
3 – Têmáreas
legitimidade
para ecelebrar
acordos
coletivos
das finanças
da Administração
Pública de
no empregador
caso do n.º 3púdo
1 – É garantido
aos
trabalhadores
com
vínculo
de
emprego
público
o
diblico:
artigo 105.º. [Redação da Lei n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor: 2017-06-01.]
reito de negociação coletiva
nosassociações
termos da presente
lei. confederações sindicais com asa) Pelas
sindicais,
4 – Na
administração
autárquica,
têmaslegitimidade
para celebrar acordos
2 – O direito de negociação
coletiva
dos
trabalhadores
é exercido
exclusisento
na Comissão
Permanente
de
Concertação
as rescoletivos de
empregador
público
as associações
sindicais, aSocial
que see refere
a
os
associações
que,
nos
termos
dos
respetivos
estatuNos n. 4 vamente
a 6 do art.pelas
364.º,
onde setantes
lê: sindicais
associações
sindicais
representativas
dos
respetivos
trabaalínea a) do número anterior, e o empregador público autárquico, nos termos
tos, legitimidade
representempara
interesses
4 – Têm ainda
celebrar de
(…)trabalhadores em funções públicas e se endo n.º 2 dolhadores;
artigo 27.º. [Redação da Lei n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor: 2017-06-01.]
contrem devidamenteb)registadas.
(…)
empregador
público,
membroacordos
do Governo
que superintenda
5 – TêmPelo
ainda
legitimidade
para ocelebrar
coletivos
de carreiras
3 – A negociação
coletiva
visa:ou serviço e o empregador público nos termos do n.º 1 do
6 – (…) ou respetivos
representantes.
no
órgão
gerais as associações sindicais que apresentem uma única proposta de cea) Obter um acordo
sobre
integram Governo
o estatuto dos
deve ler-se:
27.º,asedematérias
ainda
os que
membros
pelas
lebração ouartigo
de revisão
um acordo
coletivo do
de trabalho eresponsáveis
que, em conjunto,
trabalhadoresáreas
em funções
públicas,
a
incluir
em
atos
legislativos
das
finanças
e
da
Administração
Pública
no
caso
do
n.º
3 do
cumpram os critérios das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 349.º.
ou regulamentos
administrativos
a estes
trabalhadores;
artigo
105.º.
[Redação aplicáveis
da Lei n.º 25/2017,
de 30-05;
entrada em vigor: 2017-06-01.]
✁
6 – No caso previsto no número anterior, o processo negocial decorre conb) Celebrar
de autárquica,
regulamentação
coletiva convencional
4 –um
Na instrumento
administração
têm legitimidade
para celebrar acordos
juntamente.
aplicável
a
trabalhadores
com
contrato
de
trabalho
em
funçõesapúcoletivos
de
empregador
público
as
associações
sindicais,
quedas
se associarefere a
7 – Os acordos coletivos são assinados pelos representantes
blicas.
alínea
a)
do
número
anterior,
e
o
empregador
público
autárquico,
nos
ções sindicais e representantes do empregador público, ou respetivostermos
repredo
n.º 2 do bem
artigocomo
27.º.pelos
[Redação da Lei n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor: 2017-06-01.]
sentantes,
membros do Governo, nas situações em que têm
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5 – Têm ainda
legitimidade
para celebrar
carreiras
legitimidade
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caso
previsto
no
número
negocial
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sobdecorre
pena deconnujuntamente.
lidade.
7 – Os acordos coletivos são assinados pelos representantes das associações sindicais e representantes do empregador público, ou respetivos representantes, bem como pelos membros do Governo, nas situações em que têm
legitimidade para a respetiva celebração, nos termos do n.º 3. [Redação da Lei
Artigo 364.º

Artigo 346.º-E

Artigo 364.º

Artigo 347.º

Artigo 348.º

Artigo 365.º

n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor: 2017-06-01.]

ARTIGO 365.º Forma do acordo coletivo de trabalho
Artigo 365.º
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1 – Os encargos resultantes do recurso à arbitragem são suportados pelo
Orçamento do Estado, através da DGAEP.
2 – Constituem encargos do processo:
Pág. 179-180
a) Os honorários, despesas de deslocação e estada dos árbitros;
No n.º 4 do art. 386.º,
se lê: despesas de deslocação e estada dos peritos.
b) Osonde
honorários,
4 – O disposto3nos
números
anteriores
(…) listaede
árbitros
presidentes.
– Os
honorários
dos árbitros
peritos
são
fixados por portaria do memdeve ler-se:
bro do Governo responsável pela área da Administração Pública, precedida de
audição das confederações sindicais com assento na Comissão Permanente
de
✁Concertação Social.
4 – Os árbitros presidentes aposentados ou jubilados podem cumular a
pensão com a remuneração que competir às funções de árbitro presidente,
com um limite correspondente a uma terça parte da pensão auferida. [Redação
da Lei n.º 25/2017, de 30-05; entrada em vigor: 2017-06-01.]

5 – O disposto nos números anteriores e as regras sobre o local da arbitragem aplicam-se, com as devidas adaptações, aos processos de conciliação,
mediação e arbitragem voluntária, sempre que o conciliador, o mediador ou o
árbitro presidente sejam escolhidos de entre a lista de árbitros presidentes.

TÍTULO III

Conflitos coletivos de trabalho

CAPÍTULO I

NOTA FINAL

Conciliação, mediação e arbitragem

As referências a “requalificação” constantes da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas entendem-se feitas
para o regime da valorização profissional (ver art.
4.º,de
n.ºresolução
2 da Lei n.º
30-05). ARTIGO 387.º
Modos
dos25/2017,
conflitosde
coletivos
1 – Os conflitos coletivos de trabalho, designadamente os que resultam da
celebração ou revisão de um acordo coletivo de trabalho, podem ser resolvidos
por conciliação, mediação e arbitragem.
2 – Na pendência de um conflito coletivo de trabalho as partes devem agir
de boa-fé.
Artigo 387.º

Artigo 388.º

Admissibilidade e regime da conciliação ARTIGO 388.º

LGTFP-12

1 – Na falta de regulamentação convencional da conciliação pode esta ser
promovida em qualquer altura:
a) Por acordo das partes;
b) Por uma das partes, no caso de falta de resposta à proposta de celebração ou de revisão do acordo coletivo, ou, fora deste caso, mediante aviso prévio de oito dias, por escrito, à outra parte.
2 – A conciliação é requerida à DGAEP e efetuada por um dos árbitros presidentes constante da lista de árbitros a que se refere o n.º 3 do artigo 384.º,
assessorado pela DGAEP.
3 – O árbitro a que se refere o número anterior é sorteado pela DGAEP, no
prazo de cinco dias úteis.
4 – Do requerimento de conciliação deve constar a indicação do respetivo objeto.
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