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restantes dias úteis, sem prejuízo da duração do período
normal de trabalho semanal.
6 — Sempre que seja possível, o empregador público

deve proporcionar aos trabalhadores que pertençam ao
mesmo agregado familiar o descanso semanal nos mesmos dias.
Artigo 125.º
Duração do descanso semanal obrigatório

1 — Quando o dia de descanso complementar não seja

contíguo ao dia de descanso semanal obrigatório, adiciona-se a este um período de 11 horas, correspondente ao período mínimo de descanso diário estabelecido no n.º 1 do
artigo 123.º
2 — O disposto no número anterior não é aplicável a

trabalhadores titulares de cargos dirigentes e a chefes de
equipas multidisciplinares.
3 — O disposto no n.º 1 não é igualmente aplicável:

a) Quando seja necessária a prestação de trabalho su-

plementar por motivo de força maior ou por ser indispensável para prevenir ou reparar prejuízos graves para o
órgão ou serviço devidos a acidente ou a risco de acidente
iminente;
b) Quando os períodos normais de trabalho são fracionados ao longo do dia, com fundamento nas características
da atividade, nomeadamente serviços de limpeza;
c) Às atividades caracterizadas pela necessidade de
assegurar a continuidade do serviço, nomeadamente as
atividades indicadas no número seguinte, desde que através
de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou
de acordo individual sejam garantidos ao trabalhador os
correspondentes descansos compensatórios.
4 — Para efeitos do disposto na alínea c) do número
anterior, são consideradas as seguintes atividades:
a) Vigilância, transporte e tratamento de sistemas eletrónicos de segurança;
b) Receção, tratamento e cuidados dispensados em estabelecimentos e serviços prestadores de cuidados de saúde,
instituições residenciais, estabelecimentos prisionais e
centros educativos;
c) Ambulâncias, bombeiros e proteção civil;
d) Recolha de lixo e incineração;
e) Atividades em que o processo de trabalho não possa
ser interrompido por motivos técnicos;
f) Investigação e desenvolvimento.
5 — O disposto na alínea c)

do n.º 3 é extensivo aos
casos de acréscimo previsível de atividade no turismo.

2 — O período anual de férias tem a duração de 22 dias

úteis.

3 — O período de férias referido no número anterior

vence-se no dia 1 de janeiro, sem prejuízo do disposto no
Código do Trabalho.

4 — Ao período de férias previsto no n.º 1 acresce um

dia útil de férias por cada 10 anos de serviço efetivamente
prestado.

5 — A duração do período de férias pode ainda ser

aumentada no quadro de sistemas de recompensa do desempenho, nos termos previstos na lei ou em instrumento
de regulamentação coletiva de trabalho.

6 — Para efeitos de férias, são úteis os dias da semana

de segunda-feira a sexta-feira, com exceção dos feriados,
não podendo as férias ter início em dia de descanso semanal
do trabalhador.
Artigo 127.º
Vínculos de duração inferior a seis meses

1 — O trabalhador cuja duração total do vínculo não

atinja seis meses tem direito a gozar dois dias úteis de férias
por cada mês completo de duração do contrato.
2 — Para efeitos da determinação do mês completo,

devem contar-se todos os dias, seguidos ou interpolados,
em que foi prestado trabalho.

3 — Nos vínculos cuja duração total não atinja seis me-

ses, o gozo das férias tem lugar no momento imediatamente
anterior ao da cessação, salvo acordo das partes.
Artigo 128.º

Doença no período de férias
1 — No caso de o trabalhador adoecer durante o período

de férias, são as mesmas suspensas desde que o empregador público seja do facto informado, prosseguindo, logo
após a alta, o gozo dos dias de férias ainda compreendidos
naquele período.

2 — Compete ao empregador público, na falta de

acordo, a marcação dos dias de férias não gozados, que
podem decorrer em qualquer período.

3 — A prova da doença prevista no n.º 1 é feita por

estabelecimento hospitalar, por declaração do centro de
saúde ou por atestado médico.

4 — Para efeitos de verificação da situação de doença,

o empregador público pode requerer a designação de médico dos serviços da segurança social da área da residência
habitual do trabalhador, do facto lhe dando conhecimento
na mesma data, podendo também, para aquele efeito, designar um médico que não tenha qualquer vínculo contratual
anterior ao empregador público.
5 — Em caso de desacordo entre os pareceres médicos

referidos nos números anteriores, pode ser requerida por
qualquer das partes a intervenção de junta médica.

6 — Em caso de não cumprimento do dever de informa-

Férias

ção previsto no n.º 1, bem como de oposição, sem motivo
atendível, à fiscalização da doença, os dias de alegada
doença são considerados dias de férias.

Artigo 126.º

Artigo 129.º

SECÇÃO II

Direito a férias
1 — O trabalhador tem direito a um período de férias

remuneradas em cada ano civil, nos termos previstos no
Código do Trabalho e com as especificidades dos artigos
seguintes.

Efeitos da suspensão do contrato
por impedimento prolongado
1 — No ano da suspensão do contrato por impedimento

prolongado, respeitante ao trabalhador, verificando-se a
impossibilidade total ou parcial do gozo do direito a férias
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já vencido, o trabalhador tem direito à remuneração correspondente ao período de férias não gozado e respetivo
subsídio.

inferiores ao período normal de trabalho diário, os respetivos tempos são adicionados para determinação da falta.

o trabalhador tem direito a férias nos termos previstos no
artigo 127.º

Artigo 134.º

2 — No ano da cessação do impedimento prolongado
3 — No caso de sobrevir o termo do ano civil antes de

decorrido o prazo referido no número anterior ou antes de
gozado o direito a férias, pode o trabalhador usufruí-lo até
30 de abril do ano civil subsequente.

4 — Cessando o contrato após impedimento prolongado

respeitante ao trabalhador, este tem direito à remuneração e
ao subsídio de férias correspondentes ao tempo de serviço
prestado no ano de início da suspensão.
Artigo 130.º

Violação do direito a férias

Caso o empregador público, com culpa, obste ao gozo
das férias nos termos previstos nos artigos anteriores, o
trabalhador recebe, a título de compensação, o triplo da
remuneração correspondente ao período em falta, o qual
deve obrigatoriamente ser gozado até 30 de abril do ano
civil subsequente.
Artigo 131.º
Exercício de outra atividade durante as férias

1 — O trabalhador não pode exercer qualquer outra

atividade remunerada durante as férias, salvo se já a viesse
exercendo cumulativamente, com autorização, ou o empregador público a isso o autorizar.
2 — A violação do disposto no número anterior, sem

prejuízo da eventual responsabilidade disciplinar do trabalhador, dá ao empregador público o direito de reaver a
remuneração correspondente às férias e respetivo subsídio,
da qual metade reverte para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P., no caso de o trabalhador
ser beneficiário do regime geral de segurança social para
todas as eventualidades, ou constitui receita do Estado,
nos restantes casos.
3 — Para os efeitos previstos no número anterior, o

empregador público pode proceder a descontos na remuneração do trabalhador, até ao limite de um sexto, em relação
a cada um dos períodos de vencimento posteriores.
Artigo 132.º

Contacto em período de férias

Antes do início das férias, o trabalhador deve indicar, se
possível, ao respetivo empregador público, a forma como
pode ser eventualmente contactado.
SECÇÃO III
Faltas
SUBSECÇÃO I
Disposições comuns

Artigo 133.º
Noção
1 — Considera-se falta a ausência de trabalhador do

local em que devia desempenhar a atividade durante o
período normal de trabalho diário.

2 — Em caso de ausência do trabalhador por períodos

Tipos de faltas
1 — As faltas podem ser justificadas ou injustificadas.
2 — São consideradas faltas justificadas:

a) As dadas, durante 15 dias seguidos, por altura do
casamento;
b) As motivadas por falecimento do cônjuge, parentes
ou afins;
c) As motivadas pela prestação de provas em estabelecimento de ensino;
d) As motivadas por impossibilidade de prestar trabalho devido a facto que não seja imputável ao trabalhador,
nomeadamente observância de prescrição médica no seguimento de recurso a técnica de procriação medicamente
assistida, doença, acidente ou cumprimento de obrigação
legal;
e) A motivada pela prestação de assistência inadiável e
imprescindível a filho, a neto ou a membro do agregado
familiar do trabalhador;
f) As motivadas por deslocação a estabelecimento de
ensino de responsável pela educação de menor por motivo da situação educativa deste, pelo tempo estritamente
necessário, até quatro horas por trimestre, por cada menor;
g) As de trabalhador eleito para estrutura de representação coletiva dos trabalhadores, nos termos do artigo 316.º;
h) As dadas por candidatos a eleições para cargos públicos, durante o período legal da respetiva campanha
eleitoral, nos termos da correspondente lei eleitoral;
i) As motivadas pela necessidade de tratamento ambulatório, realização de consultas médicas e exames complementares de diagnóstico, que não possam efetuar-se fora do
período normal de trabalho e só pelo tempo estritamente
necessário;
j) As motivadas por isolamento profilático;
k) As dadas para doação de sangue e socorrismo;
l) As motivadas pela necessidade de submissão a métodos de seleção em procedimento concursal;
m) As dadas por conta do período de férias;
n) As que por lei sejam como tal consideradas.
3 — O disposto na alínea i) do número anterior é extensivo à assistência ao cônjuge ou equiparado, ascendentes,
descendentes, adotando, adotados e enteados, menores ou
deficientes, quando comprovadamente o trabalhador seja
a pessoa mais adequada para o fazer.

4 — As faltas referidas no n.º 2 têm os seguintes efeitos:

a) As dadas ao abrigo das alíneas a) a h) e n) têm os
efeitos previstos no Código do Trabalho;
b) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, as dadas ao abrigo das alíneas i) a l) não determinam perda de
remuneração;
c) As dadas ao abrigo da alínea m) têm os efeitos previstos no artigo seguinte.
5 — As disposições relativas aos tipos de faltas e à

sua duração não podem ser objeto de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, salvo tratando-se das
situações previstas na alínea g) do n.º 2.
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6 — São consideradas injustificadas as faltas não pre-

vistas no n.º 2.

Artigo 135.º
Faltas por conta do período de férias
1 — Sem prejuízo do disposto em lei especial, o traba-

lhador pode faltar dois dias por mês por conta do período
de férias, até ao máximo de 13 dias por ano, os quais podem
ser utilizados em períodos de meios dias.
2 — As faltas previstas no número anterior relevam,

segundo opção do interessado, no período de férias do
próprio ano ou do ano seguinte.

3 — As faltas por conta do período de férias devem

ser comunicadas com a antecedência mínima de 24 horas
ou, se não for possível, no próprio dia, e estão sujeitas a
autorização, que pode ser recusada se forem suscetíveis
de causar prejuízo para o normal funcionamento do órgão
ou serviço.
4 — Nos casos em que as faltas determinem perda de

remuneração, as ausências podem ser substituídas, se o
trabalhador assim o preferir, por dias de férias, na proporção de um dia de férias por cada dia de falta, desde que
seja salvaguardado o gozo efetivo de 20 dias de férias ou
da correspondente proporção, se se tratar do ano de admissão, mediante comunicação expressa do trabalhador
ao empregador público.
SUBSECÇÃO II
Faltas por doença e justificação da doença

Artigo 136.º
Verificação da situação de doença por médico
designado pela segurança social
1 — Para efeitos de verificação da situação de doença

do trabalhador, o empregador público deve requerer a
designação de médico aos serviços de segurança social da
área da residência habitual do trabalhador, informando o
trabalhador do requerimento nessa mesma data.
2 — Os serviços da segurança social referidos no nú-

mero anterior devem, no prazo de 24 horas, a contar da
receção do requerimento:
a) Designar o médico, de entre os que integram comissões de verificação de incapacidade temporária;
b) Comunicar a designação do médico ao empregador
público;
c) Convocar o trabalhador para o exame médico, indicando o local, dia e hora da sua realização, que deve
ocorrer nas 72 horas seguintes;
d) Comunicar ao trabalhador que a sua não comparência
ao exame médico, sem motivo atendível, tem como consequência que os dias de alegada doença são considerados
dias de férias, bem como que deve apresentar, aquando da
sua observação, informação clínica e os elementos auxiliares de diagnóstico de que disponha, comprovativos da
sua incapacidade.
3 — Os serviços de segurança social, caso não possam

cumprir o disposto no número anterior, devem, dentro do
mesmo prazo, comunicar essa impossibilidade ao empregador público.

Artigo 137.º
Verificação da situação de doença por médico
designado pelo empregador público
1 — O empregador público pode designar um médico

para efetuar a verificação da situação de doença do trabalhado, nos seguintes casos:
a) Não se tendo realizado o exame no prazo previsto
na alínea c) do n.º 2 do artigo anterior por motivo não
imputável ao trabalhador ou, sendo caso disso, no prazo
previsto no n.º 2 do artigo 140.º;
b) Tendo recebido a comunicação prevista no n.º 3 do
artigo anterior ou, na falta desta, se não tiver obtido indicação do médico por parte dos serviços da segurança social
nas 24 horas após a apresentação do seu requerimento.
2 — Na data em que designar o médico, nos termos do

número anterior, o empregador público dá cumprimento
ao disposto nas alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo anterior.
Artigo 138.º
Reavaliação da situação de doença

1 — Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 128.º, a

reavaliação da situação de doença do trabalhador é feita
por intervenção da comissão de reavaliação dos serviços
da segurança social da sua área da residência habitual.

2 — Sem prejuízo do previsto no número seguinte, a

comissão de reavaliação é constituída por três médicos, um
designado pelos serviços da segurança social, que preside
e tem voto de qualidade, devendo ser, quando se tenha
procedido à verificação da situação de doença ao abrigo do
n.º 2 do artigo 136.º, o médico que a realizou, um indicado
pelo trabalhador e outro pelo empregador público.
3 — A comissão de reavaliação é constituída por apenas

dois médicos no caso de:
a) O trabalhador ou o empregador público não ter procedido à respetiva designação;
b) O trabalhador e o empregador público não terem
procedido à respetiva designação, competindo aos serviços
de segurança social a designação de outro médico.
Artigo 139.º
Procedimento de reavaliação da doença

1 — Qualquer das partes pode requerer a reavaliação da

situação de doença nas 24 horas subsequentes ao conhecimento do resultado da verificação da mesma, devendo, na
mesma data, comunicar esse pedido à contraparte.

2 — O requerente deve indicar o médico referido no

n.º 2 do artigo anterior ou declarar que prescinde dessa
faculdade.

3 — A contraparte pode indicar o médico nas 24 horas

seguintes ao conhecimento do pedido.

4 — Os serviços da segurança social devem, no prazo

de 24 horas, a contar da receção do requerimento, dar
cumprimento ao disposto nas alíneas c) e d) do n.º 2 do
artigo 136.º

5 — No prazo de oito dias, a contar da apresentação do

requerimento, a comissão deve proceder à reavaliação da
situação de doença do trabalhador e comunicar o resultado
da mesma a este e ao empregador público.
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Artigo 140.º
Impossibilidade de comparência ao exame médico

trabalho, observando-se o princípio de que para trabalho
igual salário igual.
Artigo 145.º

1 — O trabalhador convocado para exame médico fora

do seu domicílio que, justificadamente, não possa deslocar-se deve, em qualquer caso, informar dessa impossibilidade a entidade que o tiver convocado, até à data prevista
para o exame ou, se não tiver sido possível, nas 24 horas
seguintes.
2 — Consoante a natureza do impedimento do trabalha-

dor, é determinada nova data para o exame e, se necessário,
a sua realização no domicílio do trabalhador, dentro das
48 horas seguintes.
Artigo 141.º
Comunicação do resultado da verificação
1 — O médico que proceda à verificação da situação

de doença apenas pode comunicar ao empregador público
se o trabalhador está ou não apto para desempenhar a
atividade.
2 — O médico que proceda à verificação da situação de

doença deve proceder à comunicação prevista no número
anterior nas 24 horas subsequentes.
Artigo 142.º
Eficácia do resultado da verificação da situação de doença

O empregador público não pode fundamentar qualquer
decisão desfavorável para o trabalhador no resultado da
verificação da situação de doença do mesmo, efetuada nos
termos do artigo 136.º, enquanto decorrer o prazo para
requerer a intervenção da comissão de reavaliação, nem
até à decisão final, se esta for requerida.
Artigo 143.º

Comunicações e taxas

Direito à remuneração
1 — A remuneração é devida com o início do exercício

de funções, sem prejuízo do regime especial de produção
de efeitos da aceitação.

2 — A remuneração, quando seja periódica, é paga

mensalmente.

3 — A lei prevê as situações e condições em que o

direito à remuneração é total ou parcialmente suspenso.

4 — O direito à remuneração cessa com a extinção do

vínculo de emprego público.

Artigo 146.º
Componentes da remuneração

A remuneração dos trabalhadores com vínculo de emprego público é composta por:
a) Remuneração base;
b) Suplementos remuneratórios;
c) Prémios de desempenho.
SECÇÃO II
Remuneração base

Artigo 147.º
Tabela remuneratória única
1 — A tabela remuneratória única contém a totalidade

dos níveis remuneratórios suscetíveis de ser utilizados
na fixação da remuneração base dos trabalhadores que
exerçam funções ao abrigo de vínculo de emprego público.
2 — O número de níveis remuneratórios e o montante

1 — As comunicações previstas na presente subsecção

devem ser efetuadas por escrito e por meio célere, designadamente telegrama, correio eletrónico ou qualquer outro
meio escrito, desde que possa fazer prova do seu envio.

pecuniário correspondente a cada um é fixado em portaria
do Primeiro-Ministro e do membro do Governo responsável pela área das finanças.

2 — Pelo pedido de nomeação de médico pelos serviços

da segurança social ou da intervenção da comissão de reavaliação é devido o pagamento de uma taxa, nos termos a
fixar em portaria dos membros do Governo responsáveis
pelas áreas das finanças e laboral.

a cada nível remuneratório deve manter a proporcionalidade relativa entre cada um dos níveis.

CAPÍTULO VI

Remuneração
SECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 144.º

Princípios gerais

3 — A alteração do montante pecuniário correspondente
4 — Não é necessário observar a proporcionalidade

prevista no número anterior entre o primeiro nível remuneratório e o nível subsequente, sempre que aquele
seja fixado por referência à retribuição mínima mensal
garantida (RMMG).
Artigo 148.º
Retribuição mínima mensal garantida

A tabela remuneratória única não pode prever níveis
remuneratórios de montante inferior ao da retribuição mínima mensal garantida.
Artigo 149.º

1 — As normas legais em matéria de remunerações não

Fixação da remuneração base

2 — A determinação do valor da remuneração deve ser

ções remuneratórias das categorias, bem como aos cargos
exercidos em comissão de serviço, são fixados por decreto
regulamentar.

podem ser afastadas ou derrogadas por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, salvo quando previsto
expressamente na presente lei.

feita tendo em conta a quantidade, natureza e qualidade do

1 — Os níveis remuneratórios correspondentes às posi-

