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ANEXO
(a que se refere o artigo 2.º)

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

PARTE I
Disposições gerais

TÍTULO I
Âmbito

Artigo 1.º
Âmbito de aplicação
1 — A presente lei regula o vínculo de trabalho em

funções públicas.

2 — A presente lei é aplicável à administração direta e

indireta do Estado e, com as necessárias adaptações, designadamente no que respeita às competências em matéria
administrativa dos correspondentes órgãos de governo
próprio, aos serviços da administração regional e da administração autárquica.
3 — A presente lei é também aplicável, com as adap-

tações impostas pela observância das correspondentes
competências, aos órgãos e serviços de apoio do Presidente
da República, dos tribunais e do Ministério Público e respetivos órgãos de gestão e outros órgãos independentes.
4 — Sem prejuízo de regimes especiais e com as adap-

tações impostas pela observância das correspondentes
competências, a presente lei é ainda aplicável aos órgãos
e serviços de apoio à Assembleia da República.
5 — A aplicação da presente lei aos serviços periféricos

externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, relativamente aos trabalhadores recrutados para neles exercerem
funções, incluindo os trabalhadores das residências oficiais
do Estado, não prejudica a vigência:
a) Das normas e princípios de direito internacional que
disponham em contrário;
b) Das normas imperativas de ordem pública local;
c) Dos instrumentos e normativos especiais previstos
em diploma próprio.
6 — A presente lei é também aplicável, com as neces-

sárias adaptações, a outros trabalhadores com contrato de
trabalho em funções públicas que não exerçam funções
nas entidades referidas nos números anteriores.
Artigo 2.º
Exclusão do âmbito de aplicação
1 — A presente lei não é aplicável a:

a) Gabinetes de apoio dos membros do Governo e dos
titulares dos órgãos referidos nos n.os 2 a 4 do artigo anterior;
b) Entidades públicas empresariais;
c) Entidades administrativas independentes com funções
de regulação da atividade económica dos setores privado,
público e cooperativo e Banco de Portugal.
2 — A presente lei não é aplicável aos militares das

Forças Armadas, aos militares da Guarda Nacional Repu-

blicana e ao pessoal com funções policiais da Polícia de
Segurança Pública, cujos regimes constam de lei especial,
sem prejuízo do disposto nas alíneas a) e e) do n.º 1 do
artigo 8.º e do respeito pelos seguintes princípios aplicáveis
ao vínculo de emprego público:
a) Continuidade do exercício de funções públicas, previsto no artigo 11.º;
b) Garantias de imparcialidade, previsto nos artigos 19.º
a 24.º;
c) Planeamento e gestão de recursos humanos, previsto
nos artigos 28.º a 31.º;
d) Procedimento concursal, previsto no artigo 33.º;
e) Organização das carreiras, previsto no n.º 1 do artigo 79.º, nos artigos 80.º, 84.º e 85.º e no n.º 1 do artigo 87.º;
f) Princípios gerais em matéria de remunerações, previstos nos artigos 145.º a 147.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 149.º,
no n.º 1 do artigo 150.º, e nos artigos 154.º, 159.º e 169.º
a 175.º
Artigo 3.º
Bases do regime e âmbito

Constituem normas base definidoras do regime e âmbito
do vínculo de emprego público:
a) Os artigos 6.º a 10.º, sobre as modalidades de vínculo e prestação de trabalho para o exercício de funções
públicas;
b) Os artigos 13.º a 16.º, relativos às fontes e participação na legislação do trabalho;
c) Os artigos 19.º a 24.º, relativos às garantias de imparcialidade;
d) O artigo 33.º, sobre o procedimento concursal;
e) Os artigos 70.º a 73.º, sobre direitos, deveres e garantias do trabalhador e do empregador público;
f) Os artigos 79.º a 83.º, relativos às disposições gerais
sobre estruturação das carreiras;
g) Os artigos 92.º a 100.º, sobre a mobilidade;
h) Os artigos 144.º a 146.º, sobre princípios gerais relativos às remunerações;
i) Os artigos 176.º a 240.º, sobre o exercício do poder
disciplinar;
j) Os artigos 245.º a 275.º, relativos à reafetação e requalificação dos trabalhadores;
k) Os artigos 288.º a 313.º, relativos à extinção do vínculo;
l) Os artigos 347.º a 386.º, sobre a negociação coletiva.
Artigo 4.º
Remissão para o Código do Trabalho
1 — É aplicável ao vínculo de emprego público, sem

prejuízo do disposto na presente lei e com as necessárias
adaptações, o disposto no Código do Trabalho e respetiva
legislação complementar com as exceções legalmente previstas, nomeadamente em matéria de:
a) Relação entre a lei e os instrumentos de regulamentação coletiva e entre aquelas fontes e o contrato de trabalho
em funções públicas;
b) Direitos de personalidade;
c) Igualdade e não discriminação;
d) Parentalidade;
e) Trabalhador com capacidade reduzida e trabalhadores
com deficiência ou doença crónica;
f) Trabalhador estudante;
g) Organização e tempo de trabalho;
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h) Tempos de não trabalho;
i) Promoção da segurança e saúde no trabalho, incluindo

a prevenção;
j) Comissões de trabalhadores, associações sindicais e
representantes dos trabalhadores em matéria de segurança
e saúde no trabalho;
k) Mecanismos de resolução pacífica de conflitos coletivos;
l) Greve e lock-out.
2 — Quando da aplicação do Código do Trabalho e le-

gislação complementar referida no número anterior resultar
a atribuição de competências ao serviço com competência
inspetiva do ministério responsável pela área laboral, 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).
3 — 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.

4 — O vínculo de emprego público pode ser constituído

por tempo indeterminado ou a termo resolutivo.
Artigo 7.º
Contrato de trabalho em funções públicas

O vínculo de emprego público constitui-se, em regra,
por contrato de trabalho em funções públicas.
Artigo 8.º

Vínculo de nomeação

1 — O vínculo de emprego público constitui-se por
nomeação nos casos de exercício de funções no âmbito das
seguintes atribuições, competências e atividades:
a) Missões genéricas e específicas das Forças Armadas
em quadros permanentes;
b) Representação externa do Estado;
c) Informações de segurança;
d) Investigação criminal;
e) Segurança pública, quer em meio livre quer em meio
institucional;
f) Inspeção.

4 — O regime do Código do Trabalho e legislação com-

plementar, 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
Artigo 5.º
Legislação complementar

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;
c) O regime de formação profissional dos trabalhadores
que exercem funções públicas;
d) Os estatutos do pessoal dirigente da Administração
Pública.

TÍTULO II

2 — As funções referidas no número anterior desen-

volvem-se no âmbito de carreiras especiais.

3 — Quando as funções referidas nas alíneas b) a f) do
n.º 1 devam ser exercidas a título transitório, aplica-se,
com as necessárias adaptações, o regime da presente lei
para o contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo.

Artigo 9.º
Comissão de serviço

1 — O vínculo de emprego público constitui-se por
comissão de serviço nos seguintes casos:
a) Cargos não inseridos em carreiras, designadamente
cargos dirigentes;
b) Funções exercidas com vista à aquisição de formação
específica, habilitação académica ou título profissional por
trabalhador com vínculo de emprego público por tempo
indeterminado.
2 — Na falta de norma especial, aplica-se à comissão

Modalidades de vínculo e prestação de trabalho
para o exercício de funções públicas

de serviço a regulamentação prevista para o vínculo de
emprego público de origem e, quando este não exista, a
regulamentação prevista para os trabalhadores contratados.

Artigo 6.º

Artigo 10.º

Noção e modalidades
1 — O trabalho em funções públicas pode ser prestado

mediante vínculo de emprego público ou contrato de prestação de serviço, nos termos da presente lei.
2 — O vínculo de emprego público é aquele pelo qual

uma pessoa singular presta a sua atividade a um empregador público, de forma subordinada e mediante remuneração.

3 — O vínculo de emprego público reveste as seguintes

modalidades:
a) Contrato de trabalho em funções públicas;
b) Nomeação;
c) Comissão de serviço.

Prestação de serviço
1 — O contrato de prestação de serviço para o exercício

de funções públicas é celebrado para a prestação de trabalho em órgão ou serviço sem sujeição à respetiva disciplina
e direção, nem horário de trabalho.

2 — O contrato de prestação de serviço para o exercício

de funções públicas pode revestir as seguintes modalidades:
a) Contrato de tarefa, cujo objeto é a execução de trabalhos específicos, de natureza excecional, não podendo
exceder o termo do prazo contratual inicialmente estabelecido;
b) Contrato de avença, cujo objeto é a execução de
prestações sucessivas no exercício de profissão liberal,
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com retribuição certa mensal, podendo ser feito cessar,
a todo o tempo, por qualquer das partes, mesmo quando
celebrado com cláusula de prorrogação tácita, com aviso
prévio de 60 dias e sem obrigação de indemnizar.
3 — São nulos os contratos de prestação de serviço para

o exercício de funções públicas em que exista subordinação
jurídica, não podendo os mesmos dar origem à constituição
de um vínculo de emprego público.

Artigo 14.º
Articulação de acordos coletivos
1 — Os acordos coletivos de trabalho são articulados,

devendo o acordo coletivo de carreira indicar as matérias
que podem ser reguladas pelos acordos coletivos de empregador público.

2 — Na falta de acordo coletivo de carreira ou da in-

não prejudica a produção plena dos seus efeitos durante o
tempo em que tenham estado em execução, sem prejuízo
da responsabilidade civil, financeira e disciplinar em que
incorre o seu responsável.

dicação referida no número anterior, o acordo coletivo
de empregador público apenas pode regular as matérias
relativas a segurança e saúde no trabalho e duração e organização do tempo de trabalho, excluindo as respeitantes
a suplementos remuneratórios.

Artigo 11.º

CAPÍTULO II

4 — A nulidade dos contratos de prestação de serviço

Continuidade do exercício de funções públicas

O exercício de funções ao abrigo de qualquer modalidade de vínculo de emprego público, em qualquer dos
órgãos ou serviços a que a presente lei é aplicável, releva
como exercício de funções públicas na carreira, na categoria ou na posição remuneratória, conforme os casos, quando
os trabalhadores, mantendo aquele exercício de funções,
mudem definitivamente de órgão ou serviço.
Artigo 12.º
Jurisdição competente

São da competência dos tribunais administrativos e fiscais os litígios emergentes do vínculo de emprego público.

TÍTULO III
Fontes e participação na legislação do trabalho
CAPÍTULO I

Fontes

Artigo 13.º
Fontes específicas do contrato de trabalho
em funções públicas
1 — O contrato de trabalho em funções públicas pode

ser regulado por instrumento de regulamentação coletiva
de trabalho, nos termos da presente lei.

2 — São ainda atendíveis os usos, desde que não con-

trariem normas legais e de instrumentos de regulamentação coletiva e sejam conformes com princípios de boa fé.
3 — Os instrumentos de regulamentação coletiva de

trabalho convencionais são o acordo coletivo de trabalho,
o acordo de adesão e a decisão de arbitragem voluntária.
4 — O instrumento de regulamentação coletiva de traba-

lho não convencional é a decisão de arbitragem necessária.

5 — São acordos coletivos de trabalho o acordo coletivo

de carreira e o acordo coletivo de empregador público.

6 — O acordo coletivo de carreira é a convenção cole-

tiva aplicável no âmbito de uma carreira ou de um conjunto
de carreiras, independentemente do órgão ou serviço onde
o trabalhador exerça funções.
7 — O acordo coletivo de empregador público é a con-

venção coletiva aplicável no âmbito do órgão ou serviço
onde o trabalhador exerça funções.

Participação dos trabalhadores
na legislação do trabalho
Artigo 15.º
Direito de participação na elaboração
da legislação do trabalho
1 — Os trabalhadores com vínculo de emprego público

têm direito a participar na elaboração da legislação do
trabalho, nos termos do presente capítulo.

2 — Considera-se legislação do trabalho, para efeitos

do disposto no número anterior, a legislação respeitante
ao regime jurídico aplicável aos trabalhadores com vínculo de emprego público, nomeadamente nas seguintes
matérias:
a) Constituição, modificação e extinção do vínculo de
emprego público;
b) Recrutamento e seleção;
c) Tempo de trabalho;
d) Férias, faltas e licenças;
e) Remuneração e outras prestações pecuniárias;
f) Formação e aperfeiçoamento profissional;
g) Segurança e saúde no trabalho;
h) Regime disciplinar;
i) Mobilidade;
j) Avaliação do desempenho.
k) Direitos coletivos;
l) Regime de proteção social convergente;
m) Ação social complementar.
Artigo 16.º
Exercício do direito de participação

1 — Qualquer projeto ou proposta de lei, projeto de

decreto-lei ou projeto ou proposta de decreto regional
relativo às matérias previstas no artigo anterior só pode
ser discutido e votado pela Assembleia da República, pelo
Governo da República, pelas assembleias legislativas das
regiões autónomas e pelos governos regionais, depois de
as comissões de trabalhadores e associações sindicais se
terem podido pronunciar sobre eles.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, é apli-

cável o disposto nos artigos 472.º a 475.º do Código do
Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro,
na redação atual.

