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SECÇÃO II
Regimes de duração do trabalho
SUBSECÇÃO I
Regimes de adaptabilidade e banco de horas

Artigo 106.º
Adaptabilidade
1 — São aplicáveis aos trabalhadores com contrato de

trabalho em funções públicas os regimes de adaptabilidade,
individual e grupal e os regimes de banco de horas, individual e grupal, previstos no Código do Trabalho, com as
necessárias adaptações.
2 — São aplicáveis aos trabalhadores nomeados os re-

gimes de adaptabilidade individual e de banco de horas
individual previstos no Código do Trabalho, com as necessárias adaptações.
Artigo 107.º
Aplicação aos trabalhadores nomeados
1 — A aplicação dos regimes de adaptabilidade indi-

vidual e de banco de horas individual aos trabalhadores
nomeados é feita por proposta do empregador e com a
aceitação do trabalhador, sem prejuízo do disposto no
número seguinte.

2 — A aplicação dos regimes previstos no número ante-

rior a todos os trabalhadores nomeados do órgão ou serviço
segue os termos previstos no Código do Trabalho.
SECÇÃO III
Horário de trabalho
SUBSECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 108.º
Definição de horário de trabalho e períodos
de funcionamento e de atendimento
1 — Entende-se por horário de trabalho a determina-

ção das horas do início e do termo do período normal de
trabalho diário ou dos respetivos limites, bem como dos
intervalos de descanso.
2 — O empregador público deve respeitar os períodos

de funcionamento e de atendimento na organização dos
horários de trabalho dos trabalhadores ao seu serviço.
Artigo 109.º
Intervalo de descanso
1 — O intervalo de descanso não pode ter duração in-

ferior a uma hora nem superior a duas, de modo a que o
trabalhador não preste mais de cinco horas de trabalho
consecutivo, exceto quando se trate de jornada contínua
ou regime previsto em norma especial.
2 — Pode ser fixado para os trabalhadores com defi-

ciência, pelo respetivo dirigente máximo e a pedido do
interessado, mais do que um intervalo de descanso e com
duração diferente da prevista no regime geral, mas sem
exceder no total os limites legais.

3 — Não é permitida a alteração aos intervalos de des-

canso sempre que implique a prestação de mais de seis
horas consecutivas de trabalho, exceto quanto a atividades
de vigilância, transporte e tratamento de sistemas eletrónicos de segurança e a atividades que não possam ser
interrompidas por motivos técnicos e, bem assim, quanto
a trabalhadores que ocupem cargos de administração e de
direção e outras pessoas com poder de decisão autónomo
que estejam isentos de horário de trabalho.
SUBSECÇÃO II
Modalidades de horário

Artigo 110.º
Adoção das modalidades de horário
1 — Em função da natureza das suas atividades, podem

os órgãos ou serviços adotar uma ou, simultaneamente,
mais do que uma das seguintes modalidades de horário
de trabalho:
a) Horário flexível;
b) Horário rígido;
c) Horário desfasado;
d) Jornada contínua;
e) Trabalho por turnos.

2 — Para além dos horários referidos no número ante-

rior, 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.
Artigo 111.º
Horário flexível

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:
a) A flexibilidade não pode afetar o regular e eficaz
funcionamento dos órgãos ou serviços, especialmente no
que respeita às relações com o público;
b) É obrigatória a previsão de plataformas fixas da parte
da manhã e da parte da tarde, as quais não podem ter, no
seu conjunto, duração inferior a quatro horas;
c) Não podem ser prestadas, por dia, mais de 10 horas
de trabalho;
d) O cumprimento da duração do trabalho deve ser
aferido à semana, à quinzena ou ao mês.
3 — O débito de horas, apurado no final de cada pe-

ríodo de aferição, dá lugar à marcação de uma falta, que
deve ser justificada nos termos da legislação aplicável,
por cada período igual ou inferior à duração média diária
do trabalho.

4 — Relativamente aos trabalhadores com deficiência, o

excesso ou débito de horas apurado no final de cada um dos
períodos de aferição pode ser transportado para o período
imediatamente seguinte e nele compensado, desde que não
ultrapasse o limite de cinco e 10 horas, respetivamente,
para a quinzena e para o mês.
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5 — Para efeitos do disposto no n.º 3, a duração média

do trabalho é de oito horas e, nos serviços com funcionamento ao sábado de manhã, a que resultar do respetivo
regulamento.
6 — As faltas a que se refere o n.º 3 são reportadas ao

último dia ou dias do período de aferição a que o débito
respeita.
Artigo 112.º
Horário rígido
1 — Horário rígido é aquele que, exigindo o cumpri-

mento da duração semanal do trabalho, se reparte por dois
períodos diários, com horas de entrada e de saída fixas
idênticas, separados por um intervalo de descanso.
2 — Sem prejuízo de determinação em contrário do

dirigente máximo do serviço, o horário rígido é o seguinte:
a) Serviços de regime de funcionamento comum que
encerram ao sábado:
Período da manhã — das 9 horas às 13 horas;
Período da tarde — das 14 horas às 18 horas.
b) Serviços de regime de funcionamento especial que
funcionam ao sábado de manhã:
Período da manhã — das 9 horas e 30 minutos às

13 horas, de segunda-feira a sexta-feira, e até às 12 horas,
aos sábados;

Período da tarde — das 14 horas às 18 horas, de segunda-

-feira a sexta-feira.

3 — A adoção do horário rígido não prejudica a possi-

bilidade de fixação, para os trabalhadores com deficiência,
pelo respetivo dirigente máximo e a pedido do interessado,
de mais do que um intervalo de descanso e com duração
diferente da prevista no regime geral, mas sem exceder no
total os limites neste estabelecidos.
Artigo 113.º

Horário desfasado

Horário desfasado é aquele que, embora mantendo
inalterado o período normal de trabalho diário, permite
estabelecer, serviço a serviço ou para determinado grupo
ou grupos de pessoal, e sem possibilidade de opção, horas
fixas diferentes de entrada e de saída.
Artigo 114.º
Jornada contínua
1 — A jornada contínua consiste na prestação ininter-

rupta de trabalho, salvo um período de descanso nunca
superior a trinta minutos, que, para todos os efeitos, se
considera tempo de trabalho.
2 — A jornada contínua deve ocupar, predominante-

mente, um dos períodos do dia e determinar uma redução
do período normal de trabalho diário nunca superior a
uma hora.
3 — A jornada contínua pode ser adotada nos casos de

horários específicos previstos na presente lei e em casos
excecionais, devidamente fundamentados, designadamente
nos seguintes:
a) Trabalhador progenitor com filhos até à idade de
12 anos ou, independentemente da idade, com deficiência
ou doença crónica;

b) Trabalhador adotante, nas mesmas condições dos
trabalhadores progenitores;
c) Trabalhador que, substituindo-se aos progenitores,
tenha a seu cargo neto com idade inferior a 12 anos;
d) Trabalhador adotante, tutor ou pessoa a quem foi
deferida a confiança judicial ou administrativa do menor,
bem como o cônjuge ou a pessoa em união de facto com
qualquer daqueles ou com progenitor, desde que viva em
comunhão de mesa e habitação com o menor;
e) Trabalhador estudante;
f) No interesse do trabalhador, sempre que outras circunstâncias relevantes, devidamente fundamentadas, o
justifiquem;
g) No interesse do serviço, quando devidamente fundamentado.
4 — O tempo máximo de trabalho seguido, em jornada

contínua, não pode ter uma duração superior a cinco horas.
Artigo 115.º
Trabalho por turnos
1 — Considera-se trabalho por turnos qualquer orga-

nização 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;
e) O dia de descanso semanal deve coincidir com o
domingo, pelo menos uma vez em cada período de quatro
semanas;
f) A mudança de turno só pode ocorrer após o dia de
descanso.
Artigo 116.º
Regimes de turnos
1 — O regime de turnos é:
a) Permanente, quando o trabalho for prestado em todos
os dias da semana;
b) Semanal prolongado, quando for prestado em todos
os cinco dias úteis e no sábado ou domingo;
c) Semanal, quando for prestado apenas de segunda-feira a sexta-feira.
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2 — O regime de turnos é total quando for prestado

em, pelo menos, três períodos de trabalho diário e parcial
quando prestado em apenas dois períodos.
SUBSECÇÃO III
Isenção de horário de trabalho

Artigo 117.º
Condições da isenção de horário de trabalho
1 — Os trabalhadores titulares de cargos dirigentes e

que chefiem equipas multidisciplinares gozam de isenção
de horário de trabalho, nos termos dos respetivos estatutos.
2 — Podem ainda gozar de isenção de horário outros

trabalhadores, mediante celebração de acordo escrito com
o respetivo empregador público, desde que tal isenção seja
admitida por lei ou por instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho.
3 — A isenção de horário não dispensa a observância do

dever geral de assiduidade, nem o cumprimento da duração
semanal de trabalho legalmente estabelecida.
Artigo 118.º
Modalidades e efeitos da isenção de horário de trabalho
1 — A isenção de horário pode compreender as seguin-

tes modalidades:
a) Não sujeição aos limites máximos dos períodos normais de trabalho;
b) Possibilidade de alargamento da prestação a um determinado número de horas, por dia ou por semana;
c) Observância dos períodos normais de trabalho acordados.
2 — A isenção de horário dos trabalhadores referidos

no n.º 1 do artigo anterior implica, em qualquer circunstância, a não sujeição aos limites máximos dos períodos
normais de trabalho, nos termos dos estatutos do empregador público.
3 — Nos casos previstos no n.º 2 do artigo anterior,

a escolha da modalidade de isenção de horário obedece
ao disposto na lei ou em instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho.
4 — Na falta de lei, instrumento de regulamentação

coletiva de trabalho ou estipulação das partes, o regime de
isenção de horário segue o disposto na alínea b) do n.º 1,
não podendo o alargamento da prestação de trabalho ser
superior a duas horas por dia ou a 10 horas por semana.
5 — A isenção não prejudica o direito aos dias de des-

canso semanal obrigatório, aos feriados obrigatórios e aos
dias e meios dias de descanso complementar, nem ao descanso diário de 11 horas consecutivas entre dois períodos
diários de trabalho consecutivos, exceto nos casos previstos
no n.º 1 do artigo 117.º e no n.º 2 do artigo 123.º
6 — Nos casos previstos no n.º 1 do artigo 117.º e no

n.º 2 do artigo 123.º, deve ser observado um período de
descanso que permita a recuperação do trabalhador entre
dois períodos diários de trabalho consecutivos.
Artigo 119.º
Não sujeição a horário de trabalho
1 — Considera-se não sujeição a horário de trabalho

a prestação de trabalho não sujeita ao cumprimento de

qualquer das modalidades de horário previstas na presente
lei, nem à observância do dever geral de assiduidade e de
cumprimento da duração semanal de trabalho.
2 — A adoção de qualquer regime de prestação de tra-

balho não sujeita a horário obedece às seguintes regras:
a) Concordância expressa do trabalhador relativamente
às tarefas e aos prazos da sua realização;
b) Destinar-se à realização de tarefas constantes do
plano de atividades do serviço, desde que calendarizadas,
e cuja execução esteja atribuída ao trabalhador não sujeito
a horário;
c) Fixação de um prazo certo para a realização da tarefa a executar, que não deve exceder o limite máximo de
10 dias úteis;
d) Não autorização ao mesmo trabalhador mais do que
uma vez por trimestre.
3 — O não cumprimento da tarefa no prazo acordado,

sem motivos justificados, impede o trabalhador de utilizar
este regime durante o prazo de um ano, a contar da data
do incumprimento.

4 — A não sujeição a horário de trabalho não dispensa o

contacto regular do trabalhador com o serviço, nem a sua
presença no local do trabalho, sempre que tal se mostre
necessário.
SECÇÃO IV
Trabalho suplementar

Artigo 120.º
Limites da duração do trabalho suplementar
1 — É aplicável aos trabalhadores com vínculo de

emprego público, com as necessárias adaptações e sem
prejuízo do disposto no presente artigo e nos artigos seguintes, o regime do Código do Trabalho em matéria de
trabalho suplementar.

2 — O trabalho suplementar fica sujeito, por trabalha-

dor, aos seguintes limites:
a) 150 horas de trabalho por ano;
b) Duas horas por dia normal de trabalho;
c) Um número de horas igual ao período normal de
trabalho diário, nos dias de descanso semanal, obrigatório
ou complementar, e nos feriados;
d) Um número de horas igual a meio período normal de
trabalho diário em meio dia de descanso complementar.

3 — Os limites fixados no número anterior podem ser

ultrapassados, desde que não impliquem uma remuneração
por trabalho suplementar superior a 60 % da remuneração
base do trabalhador:
a) Quando se trate de trabalhadores que ocupem postos
de trabalho de motoristas ou telefonistas e de outros trabalhadores integrados nas carreiras de assistente operacional
e de assistente técnico, cuja manutenção ao serviço para
além do horário de trabalho seja fundamentadamente reconhecida como indispensável;
b) Em circunstâncias excecionais e delimitadas no
tempo, mediante autorização do membro do Governo
competente ou, quando esta não for possível, mediante
confirmação da mesma entidade, a proferir nos 15 dias
posteriores à ocorrência.

