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.
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 do que uma página, lembramos que não deve proceder à impressão em frente e verso.

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – Col. Legislação
Atualização IV – Janeiro de 2017
A Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, introduziu alterações à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP),
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
De modo a garantir a atualidade da obra Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, são indicados neste documento
os textos que sofreram alterações e a sua redação atual.
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No n.º 11 do art. 99.º, onde se lê:
11 – Pode ainda ocorrer (…)
carreirapúblico,
de origem.”
interesse
carece de despacho de concordância do membro do Godeve ler-se:
verno competente na respetiva área, bem como de parecer prévio favorável
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública.
✁
11 – [Revogado pelo n.º 2 do art. 270.º da Lei n.º 42/201, de 28-12.]

ARTIGO 99.º-A Consolidação da mobilidade intercarreiras ou intercategorias
Artigo 99.º-A

1 – A mobilidade intercarreiras ou intercategorias dentro do mesmo órgão
ou serviço ou entre dois órgãos ou serviços, pode consolidar-se definitivamente mediante parecer prévio do membro do Governo responsável pela área
da Administração Pública desde que reunidas, cumulativamente, as seguintes
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a) Exista acordo do órgão ou do serviço de origem, quando exigido
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para a constituição da situação de mobilidade;
b) Exista acordo do trabalhador;
1
c) Exista posto de trabalho disponível;
d) Quando a mobilidade tenha tido a duração do período experimental

P

interesse público, carece de despacho de concordância do membro do Governo competente na respetiva área, bem como de parecer prévio favorável
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da AdmiDepois do art. 99.º é aditado
o art.Pública.
99.º-A, com o texto seguinte:
nistração
11 – [Revogado pelo n.º 2 do art. 270.º da Lei n.º 42/201, de 28-12.]

✁

ARTIGO 99.º-A Consolidação da mobilidade intercarreiras ou intercategorias
Artigo 99.º-A

1 – A mobilidade intercarreiras ou intercategorias dentro do mesmo órgão
ou serviço ou entre dois órgãos ou serviços, pode consolidar-se definitivamente mediante parecer prévio do membro do Governo responsável pela área
da Administração Pública desde que reunidas, cumulativamente, as seguintes
condições:
a) Exista acordo do órgão ou do serviço de origem, quando exigido
para a constituição da situação de mobilidade;
b) Exista acordo do trabalhador;
c) Exista posto de trabalho disponível;
d) Quando a mobilidade tenha tido a duração do período experimental
estabelecido para a carreira de destino.
2 – Devem ainda ser observados todos os requisitos especiais, designadamente formação específica, conhecimentos ou experiência, legalmente exigidos para o recrutamento.
3 – Quando esteja em causa a mobilidade intercarreiras ou intercategorias
no mesmo órgão ou serviço, a consolidação depende de proposta do respetivo
dirigente máximo e de parecer favorável do membro do Governo competente
na respetiva área.
4 – A consolidação da mobilidade entre dois órgãos ou serviços depende
de proposta do dirigente máximo do órgão ou serviço de destino e de parecer
favorável do membro do Governo competente na respetiva área.
5 – O disposto no presente artigo aplica-se, com as necessárias adaptações, aos trabalhadores das autarquias locais em situação de mobilidade, a
qual se pode consolidar definitivamente mediante proposta do dirigente máximo do serviço e decisão do responsável pelo órgão executivo.
[Art. aditado pela Lei n.º 42/2016, de 28-12; entrada em vigor: 2017-01-01.]

ARTIGO 100.º Avaliação do desempenho e tempo de serviço em situação de mobilidade
Artigo 100.º

A classificação obtida na avaliação do desempenho e o tempo de exercício
de funções em regime de mobilidade são tidos em conta na antiguidade do
trabalhador, por referência ou à sua situação jurídico-funcional de origem, ou
à do vínculo de emprego público por tempo indeterminado, que na sequência
da situação de mobilidade, venha a constituir.
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