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No panorama legislativo nacional é frequente a publicação de novos diplomas legais que, regularmente,
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Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

6 – A sanção de demissão consiste no afastamento definitivo do órgão ou
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ARTIGO 182.º Efeitos das sanções disciplinares
Onde estão disponíveis as atualizações aos livros da COLEÇÃO LEGISLAÇÃO?
1 – As sanções disciplinares produzem unicamente os efeitos previstos na
Pode encontrá-las em www.portoeditora.pt/direito, na área específica de “Atualizações”.
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5 – A sanção de cessação da comissão de serviço implica o termo do exercício do cargo dirigente ou equiparado e a impossibilidade de exercício de
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SUBSECÇÃO II

Infrações a que são aplicáveis as sanções disciplinares

A Declaração de Retificação n.º 37-A/2014, de 19-08, vem retificar uma incorreção da Lei n.º 35/2014, de 20-06,
sobre a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.
ARTIGO 183.º Infração disciplinar
De modo a garantir a atualidade da obra Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, é indicado neste documento o
Considera-se infração disciplinar o comportamento do trabalhador, por
texto que sofreu alterações bem como a sua redação final.
ação ou omissão, ainda que meramente culposo, que viole deveres gerais ou
especiais inerentes à função que exerce.
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Artigo 183.º

184.º Repreensão escrita
Onde seARTIGO
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✁
ARTIGO 185.º Multa
Artigo 184.º

A sanção disciplinar de multa é aplicável a casos de negligência ou má
compreensão dos deveres funcionais, nomeadamente aos trabalhadores que:
a) Não observem os procedimentos estabelecidos ou cometam erros
por negligência, de que não resulte prejuízo relevante para o serviço;
b) Desobedeçam às ordens dos superiores hierárquicos, sem consequências importantes;
Descarregue gratuitamente atualizações online em www.portoeditora.pt/direito
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