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3 – O empregador
público
os textos que sofreram alterações
e a sua redação
atual.deve dar publicidade ao conteúdo do regulamento interno do órgão ou serviço, designadamente afixando-o na sede do
órgão ou serviço e nos locais de trabalho, bem como nas páginas eletrónicas
do organismo ou serviço, de modo a possibilitar o seu pleno conhecimento, a
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todo o tempo, pelos trabalhadores.
No art. 76.º, onde se lê:
4 – A elaboração de regulamento interno do órgão ou serviço sobre deterO empregador público temminadas
poder (…)matérias
vínculo depode
emprego
público. obrigatória por instrumento de regulaser tornada
deve ler-se:
mentação coletiva de trabalho.

ARTIGO 76.º Poder disciplinar
✁
Artigo 76.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 176.º, o empregador público tem poder
disciplinar sobre o trabalhador ao seu serviço, enquanto vigorar o vínculo de
emprego público. [Redação do DL n.º 6/2019, de 14-01; entrada em vigor: 2019-02-01. Esta alteração só é aplicável aos processos instaurados após 2019-02-01.]

SECÇÃO III

Acordos de limitação da liberdade de trabalho
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1 – São nulos os acordos e as cláusulas de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que, por qualquer forma, possam prejudicar o exercício da liberdade de trabalho após
1 a extinção do vínculo de emprego público.
2 – É lícito, porém, o acordo ou a cláusula pela qual se limite a atividade
do trabalhador no período máximo de dois anos subsequentes à extinção do

Artigo 176.º

Sujeição ao poder disciplinar ARTIGO 176.º

1 – Todos os trabalhadores são disciplinarmente responsáveis perante os
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seus superiores hierárquicos.
No n.º 4 do art.2 176.º,
onde sedos
lê: órgãos dirigentes dos serviços da administração direta
– Os titulares
4 – A alteração
da situação
(…) cometidas
no exercício daresponsáveis
função.
e indireta
do Estado
são disciplinarmente
perante o membro do
deve ler-se:
Governo que exerça a respetiva superintendência ou tutela.
3 – Os trabalhadores ficam sujeitos ao poder disciplinar desde a constituição
✁ do vínculo de emprego público, em qualquer das suas modalidades.
4 – A cessação do vínculo de emprego público ou a alteração da situação jurídico-funcional do trabalhador não impedem a punição por infrações
cometidas no exercício da função. [Redação do DL n.º 6/2019, de 14-01; entrada em vigor:
2019-02-01. Esta alteração só é aplicável aos processos instaurados após 2019-02-01.]

5 – Em caso de cessação do vínculo de emprego público, o procedimento
disciplinar ou a execução de qualquer das sanções previstas nas alíneas b) a
d) do n.º 1 do artigo 180.º suspende-se por um período máximo de 18 meses,
podendo prosseguir caso o trabalhador constitua novo vínculo de emprego púLei Geral do Trabalho em Funções Públicas
blico para as mesmas funções a que o procedimento disciplinar diz respeito
e desde que do seu início, ressalvado o tempo de suspensão, não decorram
mais de 18 meses até à notificação ao trabalhador da decisão final.
[Redação
SECÇÃO
II
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do DL n.º 6/2019, de 14-01; entrada em vigor: 2019-02-01. Esta alteração só é aplicável aos processos

Causas de extinção comuns

instaurados após 2019-02-01.]
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ARTIGO 294.º-A Exercício de funções públicas por trabalhador reformado
Artigo 294.º-A

ou aposentado por idade de 70 anos

1 – Em casos de interesse público excecional, devidamente fundamentado, e sem prejuízo das demais condições e requisitos estabelecidos nos
artigos 78.º e 79.º do Estatuto da Aposentação, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 498/72, de 9 de dezembro, na sua redação atual, o trabalhador que, sendo
titular de um vínculo de emprego público regulado pela presente lei, pretenda
manter-se no exercício das mesmas funções públicas após reforma ou aposentação por idade de 70 anos, deve manifestar essa vontade expressamente e
por escrito através de requerimento dirigido ao respetivo empregador público,
pelo menos seis meses antes de completar aquela idade.
2 – A autorização para o exercício de funções nos termos do número anterior é concedida de acordo com o disposto no artigo 78.º do Estatuto da Aposentação.
3 – Caso seja autorizado o requerido, as funções públicas passam a ser
exercidas pelo reformado ou aposentado através da adequada modalidade de
vínculo de emprego público, nos termos seguintes:
a) Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo ou nomeação transitória, quando esteja em causa o exercício de funções
a que se referem, respetivamente, os artigos 7.º e 8.º;
b) Comissão de serviço, quando esta seja a modalidade de vínculo
de emprego público prevista para o exercício do cargo, designadamente cargo dirigente, nos termos do artigo 9.º.
4 – Os vínculos de emprego público referidos nas alíneas a) e b) no número
anterior ficam sujeitos ao regime definido na presente lei para a respetiva modalidade de vínculo, com as necessárias adaptações e as seguintes especificidades:
a) Os vínculos vigoram pelo prazo de seis meses, renovando-se por
períodos iguais e sucessivos, até ao limite máximo de cinco anos,
sem prejuízo, no caso da comissão de serviço, do prazo máximo
definido para a respetiva comissão e renovação;
b) A caducidade do contrato ou da nomeação e a denúncia da comissão de serviço ficam sujeitas a aviso prévio de 30 ou 15 dias, consoante a iniciativa pertença ao empregador ou ao trabalhador;
c) A caducidade do contrato e da nomeação e a denúncia da comissão
de serviço não determinam o pagamento de qualquer compensação ao trabalhador.
5 – O disposto nos números anteriores pode aplicar-se, com as necessárias adaptações, às situações de designação de reformado ou aposentado com
idade superior a 70 anos, em comissão de serviço, para o exercício de cargo
dirigente, nos casos em que o Estatuto do Pessoal Dirigente dos serviços e organismos da Administração central, regional e local do Estado, aprovado pela
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, não seja aplicável ou a
designação possa operar, nos termos do mesmo Estatuto, sem necessidade
de recurso a procedimento concursal.
6 – O disposto nos números anteriores não prejudica a aplicação do regime
previsto no Estatuto da Aposentação, nem a aplicação de normas, gerais ou
especiais, que estabeleçam outras causas específicas de extinção do vínculo
de emprego público.
7 – As autorizações conferidas ao abrigo do disposto no presente artigo
são publicadas, por extrato, na 2.ª série do Diário da República, com identificação dos respetivos fundamentos.
[Art. aditado pelo DL n.º 6/2019, de 14-01; entrada em vigor: 2019-02-01.]
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