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 II – Agosto de 2015
A Lei n.º 84/2015, de 7 de agosto, introduziu alterações à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.
De modo a garantir a atualidade da obra Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, indicamos neste documento os
textos que sofreram alteração e a sua redação atual.
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78do n.º 1 do art. 110.º,
Na al. e)
onde se lê:
e) Trabalho por turnos.
deve ler-se o seguinte texto:
c) Horário desfasado;
d)
Jornada contínua;
✁
e) Meia jornada; [Redação da Lei n.º 84/2015, de 07-08; entrada em vigor: 2015-09-07.]
f) Trabalho por turnos.
2 – Para além dos horários referidos no número anterior, podem ser fixados horários específicos de harmonia com o previsto na presente lei.
3 – Associados às modalidades de horário de trabalho previstas no
n.º 1 podem ser criados regimes especiais de prevenção, a definir em diplomas próprios.
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ARTIGO
111.º online
Horário
flexível
Artigo 111.º

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – Col. Legislação. Agosto de 2015
06726.10

P

1 – Horário flexível é o que permite ao trabalhador de um serviço gerir os
seus tempos de trabalho, escolhendo as horas de entrada e de saída.
2 – A adoção de qualquer horário flexível está sujeita às seguintes regras:
1
a) A flexibilidade não pode afetar o regular e eficaz funcionamento dos
órgãos ou serviços, especialmente no que respeita às relações com
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Após o art. 114.º é aditado o art. 114.º-A, com o seguinte texto:

✁
Artigo 114.º-A

Meia jornada ARTIGO 114.º-A

1 – A meia jornada consiste na prestação de trabalho num período reduzido em metade do período normal de trabalho a tempo completo a que se
refere o artigo 105.º, sem prejuízo da contagem integral do tempo de serviço
para efeito de antiguidade.
2 – A prestação de trabalho na modalidade de meia jornada não pode ter
duração inferior a um ano, tendo a mesma de ser requerida por escrito pelo
trabalhador.
3 – A opção pela modalidade de meia jornada implica a fixação do pagamento de remuneração correspondente a 60% do montante total auferido em
regime de prestação de trabalho em horário completo.
4 – Podem beneficiar da modalidade de meia jornada os trabalhadores
que reúnam um dos seguintes requisitos:
a) Tenham 55 anos ou mais à data em que for requerida a modalidade
de meia jornada e tenham netos com idade inferior a 12 anos;
b) Tenham filhos menores de 12 anos ou, independentemente da
idade, com deficiência ou doença crónica.
5 – A autorização para a adoção da modalidade de horário de trabalho em
regime de meia jornada cabe ao superior hierárquico do trabalhador em funções públicas.
6 – Em caso de indeferimento do pedido de autorização a que se refere o
número anterior, deve o superior hierárquico fundamentar claramente e sempre por escrito as razões que sustentam a recusa da concessão do horário de
trabalho na modalidade de meia jornada.
[Art. aditado pela Lei n.º 84/2015, de 07-08; entrada em vigor: 2015-09-07.]

Artigo 115.º

Trabalho por turnos ARTIGO 115.º

1 – Considera-se trabalho por turnos qualquer organização do trabalho
em equipa em que os trabalhadores ocupam sucessivamente os mesmos postos de trabalho, a um determinado ritmo, incluindo o rotativo, contínuo ou descontínuo, podendo executar o trabalho a horas diferentes num dado período
de dias ou semanas.
2 – Devem ser organizados turnos de pessoal diferente sempre que o período de funcionamento do órgão ou serviço ultrapasse os limites máximos do
período normal de trabalho.
3 – A duração de trabalho de cada turno não pode ultrapassar os limites
máximos dos períodos normais de trabalho.
4 – A prestação de trabalho por turnos deve obedecer às seguintes regras:
a) Os turnos são rotativos, estando o respetivo pessoal sujeito à sua
variação regular;
b) Nos serviços de funcionamento permanente não podem ser prestados mais de seis dias consecutivos de trabalho;
c) As interrupções a observar em cada turno devem obedecer ao princípio de que não podem ser prestadas mais de cinco horas de trabalho consecutivo;
d) As interrupções destinadas a repouso ou refeição, quando não superiores a 30 minutos, consideram-se incluídas no período de trabalho;
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