NEGOCIAÇÃO C
COLETIVA
A GERAL ANUAL
A
PR
ROJETO DE
D NORMA
AS RELAT
TIVAS AO SETOR
S
PÚ
ÚBLICO - ((2ª conjuntto) reunião de 10 de outu
ubro de 2012
2
(Preparação da lei do orçamento do Estado para
p 2013)
Artigo 25.ºº
Pagamentoo do subsídiio de Natal
1–D
Durante a vigência
v
do Programa dde Assistência Económ
mica e Finannceira (PAE
EF), o
subsíídio de Nataal ou quaisq
quer prestaçõões correspo
ondentes ao
o 14.º mês a que as pesssoas a
que sse refere o n.º
n 9 do artiggo 24.º tenhham direito, nos termoss legais, é paago mensalm
mente,
por dduodécimos.
2 - O valor do suubsídio de Natal
N
a abonnar às pessoaas a que se refere
r
o n.º 9 do artigo 24.º,
2 e
nos ttermos do número anterrior, é apuraado mensalm
mente e corrresponde à rremuneração
o base
após redução rem
muneratória prevista noo mesmo artiigo.
3 - O regime fixado no pressente artigo tem naturezza imperativ
va e excecionnal, prevaleccendo
sobree quaisquer outras norm
mas, especiaiis ou excecio
onais, em co
ontrário e soobre instrum
mentos
de reegulamentação coletiva de trabalho e contratoss de trabalho, não podeendo ser afaastado
ou m
modificado pelos
p
mesmo
os

Artigo 26.ºº
Suuspensão do
o pagamentoo de subsídio de férias ou
o equivalennte
1-D
Durante a viggência do Prrograma de Assistência Económicaa e Financeirra (PAEF), como
mediida excecion
nal de estab
bilidade orççamental é suspenso
s
o pagamentoo do subsíd
dio de
fériass ou quaisquuer prestações correspo ndentes ao 13.º mês às pessoas a qque se referee o n.º
9 do artigo 24.º, cuja remuneeração base mensal seja superior a € 1100.
2-A
As pessoas a que se reffere o n.º 9 do artigo 24.º,
2
cuja remuneração base mensaal seja
igual ou superior a €600 e não
n exceda o valor de €1100 ficam
m sujeitas a uma reduçãão no
subsíídio de fériias ou prestações prevvistos no núúmero anteerior, auferinndo o mon
ntante
calcuulado nos seeguintes termos: subsíddio /prestaçções = 1320
0 - 1,2 x reemuneração
o base
menssal.
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3 - O disposto nos
n númeross anteriores abrange tod
das as prestaações, indeppendentemen
nte da
sua ddesignação formal, quee, direta ouu indiretameente, se reconduzam aoo pagamentto do
subsíídio de fériaas a que se referem
r
aqueeles número
os, designadamente a títtulo de adiciionais
à rem
muneração mensal.
m
4 - O disposto
o nos n.ºs 1 e 2 abran
ange ainda os contrato
os de prestaação de serrviços
celebbrados com pessoas
p
singgulares ou cooletivas, na modalidade de avença, com pagam
mentos
menssais ao longo
o do ano, accrescidos de duas prestaações de iguaal montante..
5 - O disposto
o no presen
nte artigo aplica-se ap
pós terem sido efetuaadas as red
duções
p
no artigo 24.º, bem como do artigo 27
7.º.
remuuneratórias previstas
6 - O disposto nos númerros anteriorres aplica-see ao subsídio de fériass que as peessoas
abranngidas teriam
m direito a receber, inccluindo pagamentos de proporcionnais por cesssação
ou suuspensão da relação juríídica de empprego.
7 – O disposto
o nos númeeros anteriorres aplica-see igualmentte ao pessooal na reservva ou
equipparado, querr esteja em efetividade
e
dde funções quer
q esteja fo
ora de efetivvidade.
8 - O regime fixado no pressente artigo tem naturezza imperativ
va e excecionnal, prevaleccendo
sobree quaisquer outras norm
mas, especiaiis ou excecio
onais, em co
ontrário e soobre instrum
mentos
de reegulamentação coletiva de trabalho e contratoss de trabalho, não podeendo ser afaastado
ou m
modificado pelos
p
mesmo
os.

Artigo 27.ºº
Co
ontratos de ddocência e de
d investigaçção
O diisposto nos artigos 24.ºº e 26.º é aiinda aplicávvel aos valorres pagos ppor contrato
os que
visem
m o desenvvolvimento de atividaddes de docêência ou dee investigaçção e que sejam
finannciados porr entidadess privadas,, pelo Pro
ograma Qu
uadro de Investigaçãão &
Deseenvolvimentto da União
o Europeia ou por instituições estrangeiras oou internacionais,
excluusivamente na
n parte finaanciada por fundos naciionais do Orrçamento doo Estado.

Artigo 37.ºº
Alteraçãão ao Decretto-Lei n.º 1006/98, de 24
4 de abril
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Os artigos 6.º e 24.º do Deccreto-Lei n. º 106/98, de
d 24 de abrril, alterado ppelo Decretto-Lei
n.º 1337/2010, dee 28 de dezeembro, e peela Lei n.º 644-B/2011, de
d 30 de dezzembro, passam a
ter a seguinte reddação:

«Artigo 6.º
Diireito ao abo
ono
Só háá direito ao abono de ajudas de cussto nas deslo
ocações diáriias que se reealizem paraa além
de 200 km do do
omicílio neccessário e naas deslocaçõ
ões por diass sucessivoss que se reaalizem
para além de 50 km do mesm
mo domicílioo.

Artigo 24.ºº
[...]
1 — [atual número
ro único]
2 — A autorizzação do membro
m
do Governo a que se refere
r
o núúmero anterrior é
dispeensada quando a utilizaçção do aviãoo seja o meio
o de transpo
orte mais ecoonómico».

Artigo 38.ºº
A
Alteração
ao
o Decreto-L
Lei n.º 137/22010, de 28 de
d dezembro
ro
1 - O artigo 4.º do Decreto
o-Lei n.º 1377/2010, de 28 de dezem
mbro, com as alteraçõees que
lhe fooram introdduzidas pelos Decretos- Leis n.º 32/
/2012, de 13
3 de fevereirro, e 68/20111, de
14 dee junho, e peela Lei n.º 60-A/2011, dde 30 de novvembro, passsa a ter a seeguinte redaçção:

«Artigo 4.º
[…]
1 – […
…]
aa) […]
bb) […]
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2 – […
…]
3–O
Os valores das
d ajudas de
d custo a quue se refere o artigo 4.ºº do Decretoo-Lei n.º 1992/95,
de 288 de julho, fixados
f
pelo n.º 5 da Poortaria n.º 15553-D/2008, de 31 de ddezembro, co
om as
alteraações que lh
he foram introduzidas ppela Portariaa n.º 1458/2009, de 31 dde dezembro
o, são
reduzzidos da segguinte formaa:
aa) 40% no caso da alínea a) e da suubalínea i) da
d alínea b) do
d n.º 5 da P
Portaria n.º 1553d
ccom as alterrações que lhe foram iintroduzidass pela
D/2008, de 31 de dezembro
Portaria n.º
n 1458/20009, de 31 dee dezembro ;
bb) 35% no caso das su
ubalíneas ii)) e iii) da alínea
a
b) do n.º 5 da P
Portaria n.º 1553D/2008, de 31 de dezembro,
d
ccom as alterações que lhe foram iintroduzidass pela
Portaria n.º
n 1458/20009, de 31 dee dezembro.
4 – […
…]
5 – […
…]
6 – […
…]
7 – […
…]
8 – […
…]
9 – […
…]
10 – […]»
2–A
As alteraçõess introduzid
das pela pressente lei não
o se aplicam às deslocaçções realizad
das no
quaddro da coop
peração eurropeia e intternacional no âmbito da justiça e dos asssuntos
internnos, que se regem
r
pela redação
r
anteerior.

Artigo 39.ºº
Alteraçãão ao Decreeto-Lei n.º 72/80,
7
de 15 de abril
Os aartigos 1.º e 2.º do Deecreto-Lei nn.º 72/80, de
d 15 de ab
bril, passam a ter a segguinte
redaçção:

«Artigo 1.º
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[…]
1 – Aos mem
mbros do Governo
G
quue ao serem
m nomeados, não teenham resid
dência
manente na cidade de Lisboa ouu numa área circundan
nte de 150 km poderrá ser
perm
concedida habitaação por con
nta do Estaddo ou atribuuído um sub
bsídio de aloojamento, a partir
omada de po
osse.
da daata da sua to
2 – O subsídio
o referido no
n número anterior, que
q não pod
derá excedeer o quantiitativo
correespondente a 50% do vaalor de ajuddas de custo estabelecidaas para as reemuneraçõess base
superriores ao nívvel remunerratório 18, sserá fixado por
p despach
ho do Primeeiro-Ministro
o, sob
proposta do mem
mbro do Go
overno respoonsável pelaa área das fin
nanças.

Artigo 2.º
[…]
1 – […
…]
2 – O subsídio referido no n.º 2 do arrtigo 1.º não
o poderá , no
n caso preevisto no nú
úmero
anterrior, excedeer o montaante corresppondente a 40% do valor das ajudas de custo
estabbelecidas parra as remuneerações basee superiores ao nível rem
muneratórioo 18, e será fixado
f
por ddespacho do
o membro do
d Governo responsáveel pela área das
d finanças sob propossta do
mem
mbro do Govverno da tutela.»

Artigo 40.ºº
Alteração ao
a Decreto--Lei n.º 331/
/88, de 27 de
d setembro
O arrtigo 2.º do Decreto-Leei n.º 331/888, de 27 de
d setembro
o, com as allterações qu
ue lhe
foram
m introduziddas pelo Deecreto-Lei n..º 169/20066, de 17 de agosto,
a
passsa a ter a segguinte
redaçção:
«Artigo 2.º
[…]
O suubsídio referrido no artiggo 1.º não pooderá exced
der o quantittativo corresspondente a 40%
do vaalor das ajuudas de custto estabeleciidas para ass remunerações base suuperiores ao nível
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remuuneratório 18, e será fixaado por desspacho dos membros
m
do
o Governo rresponsáveiis pela
área ddas finançass e da tutela..»

Artigo 41.ºº
Pagamento
P
ddo trabalho extraordinár
e
rio
1 — Durante a vigência do
o PAEF, coomo medidaa excecionall de estabiliddade orçam
mental,
todoss os acrésciimos ao vallor da retribbuição horáária referentes a pagam
mento de traabalho
extraaordinário prrestado em dia normal de trabalho pelas pesso
oas a que se refere o n.ºº 9 do
artigoo 24.º cujo período
p
normal de trabaalho, legal e ou convenccional, não eexceda sete horas
por ddia nem trintta e cinco ho
oras por sem
mana são reaalizados nos seguintes teermos:
a) 12,5 % da rem
muneração na primeira hhora;
b) 188,75 % da reemuneração nas horas ouu frações suubsequentes..
2 — O trabalh
ho extraordiinário prestaado em diaa de descan
nso semanall, obrigatório ou
compplementar, e em dia feriado conferee às pessoass a que se reefere o n.º 9 do artigo 24.º
2 o
direitto a um acrééscimo de 255 % da remuuneração po
or cada hora de trabalhoo efetuado.
3 — O regime fixado no presente arrtigo tem natureza imp
perativa, preevalecendo sobre
quaissquer outrass normas, esspeciais ou excecionais, em contráário e sobre instrumenttos de
regullamentação coletiva de trabalho e ccontratos dee trabalho, não
n podendoo ser afastad
do ou
modiificado pelos mesmos.

Artigo 51.ºº
R
Regras
de mo
ovimento e permanênciia do pessoaal diplomáticco
1 — Os prazos previstos naas secções III e III do capítulo
c
III do
d Decreto--Lei n.º 40-A
A/98,
de 227 de fevereiro, alterad
do pelos D
Decretos-Leiis n.ºs 153/
/2005, de 2 de outub
bro, e
10/22008, de 17 de janeiro, podem ser alterados po
or despacho
o fundament
ntado do Ministro
de E
Estado e doss Negócios Estrangeiros
E
s, sob proposta do secrretário-gerall do Ministéério, a
publiicar no Diárrio da Repúbliica.
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2 — O disposto
o no número
o anterior nnão prejudica o preench
himento do requisito reelativo
ao cuumprimento
o do tempo
o mínimo eem exercício
o de funçõees nos servviços interno
os ou
exterrnos, consoaante o caso, nomeadam
mente para efeitos de promoção
p
e progressão
o, nos
termoos e para oss efeitos preevistos no n..º 3 do artiggo 18.º, no n.º
n 1 do artiggo 19.º e no
o n.º 1
do arrtigo 20.º do
o Decreto-L
Lei n.º 40-A
A/98, de 27 de fevereiro, alterado ppelo Decretto-Lei
n.º 10/2008, de 17 de janeiiro, sendo aaplicáveis os limites às valorizaçõees remuneraatórias
previistos no artiggo.

A
Artigo 54.º
Contratos a termo reso
olutivo
1-A
Até 31 de dezzembro de 2013,
2
os serrviços e orgaanismos das administraçções, direta e
indireeta do Estaddo, regionaiss e autárquiccas reduzem
m, no mínimo, em 50% o número de
d
trabaalhadores co
om contrato
o de traballho a termo
o resolutivo
o e ou com
m nomeação
o
transitória existeente em 311 de dezem
mbro de 20012, com exxclusão doss que sejam
m
cofinnanciados po
or fundos eu
uropeus.
2–D
Durante o an
no de 2013 os
o serviços e organismo
os a que se refere
r
o núm
mero anterio
or
não podem proceder à ren
novação de contratos de
d trabalho em funçõees públicas a
termoo resolutivo
o e de nomeeações transsitórias, sem
m prejuízo do
o disposto nnos número
os
seguiintes.
3 - E
Em situaçõ
ões excecion
nais, fundam
mentadas na existênciaa de relevannte interesse
públiico, o mem
mbro do Governo rresponsável pelas áreaas das finnanças e da
d
Adm
ministração Pública
P
podee autorizar uuma reduçãão inferior à prevista noo n.º 1, bem
m
comoo a renovaçção de conttratos ou noomeações a que se reffere o númeero anteriorr,
fixanndo, caso a caso, as con
ndições e teermos a obsservar para o efeito e ddesde que se
verifiiquem os segguintes requ
uisitos cumuulativos:
a)

E
Existência

de

relevaante

intereesse

públicco

na

renovação,

pponderando
o,

desiggnadamente,, a eventuall carência dde recursos humanos no setor de atividade da
d
Adm
ministração Pública
P
a que se destinaa o recrutam
mento, bem como a evoolução globaal
dos rrecursos hum
manos do ministério
m
de que depend
de o serviço ou organism
mo;
b) Im
mpossibilidaade de satisfação das nnecessidadess de pessoal por recursso a pessoaal
coloccado em situuação de mo
obilidade esppecial ou a outros
o
instru
umentos de m
mobilidade;
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c) Deemonstração
o de que os encargos coom as renovvações em causa estão pprevistos no
os
orçam
mentos dos serviços ou organismoss a que respeeitam;
d) D
Demonstraçãão do cumprimento ddas medidass de reduçãão mínima, de 2%, de
d
pessooal, tendo em vista o cumprimeento do PA
AEF, considerando o número de
d
trabaalhadores do
o serviço ou organismo em causa no
o termo do ano
a anteriorr;
e) Paarecer préviio favorávell do membrro do Goveerno de quee depende o serviço ou
organnismo que pretende um
ma reduçãoo inferior à prevista no
o n.º 1 e oou realizar a
renovvação de con
ntrato ou no
omeação;
f) Cuumprimento
o, pontual e integral, doos deveres de
d informaçção previstoos na Lei n..º
57/22011, de 28 de
d novembro.
4 — No final de cada trrimestre oss serviços e organismo
os prestam informação
o
detalhhada acercaa da evoluçãão do cumprrimento doss objetivos de redução consagrado
os
no n..º 1, nos term
mos a definiir por despaacho do mem
mbro do ressponsável peelas áreas daas
finannças e da Addministração
o Pública.
efetuadas em
5 - Sãão nulas as renovações
r
m violação do
d disposto nos númeroos anterioress,
sendoo aplicável, com as devvidas adaptaações, o disp
posto nos n.ºs 6, 7 e 8 do artigo 9..º
da L
Lei n.º 12-A
A/2010, de 30 de junhho, alterada pela Lei n.º 64-B/20111, de 30 de
d
dezem
mbro, e pelaa presente leei.
6 – O incumprim
mento do disposto no nn.º 1 determiina a respon
nsabilidade ddisciplinar do
o
dirigeente do servviço ou orgganismo resppetivo e con
nstitui fund
damento basstante para a
cessaação da sua comissão
c
dee serviço.
7 - N
No caso da Administraação Local, a violação do disposto
o no presennte artigo dá
d
aindaa lugar a reddução nas transferênciass do Orçam
mento do Esttado para a autarquia no
o
monttante equivaalente ao quee resultaria, em termos de poupança, com a efeetiva redução
o
de peessoal e ou no montantte idêntico aao despendido com as renovações
r
de contrato
os
ou de nomeaçõees em causaa, ao abrigo do dispostto no n.º 3 do artigo 992.º da lei de
d
enquuadramento orçamental, aprovada ppela Lei n.º 91/2001,
9
de 20 de agostto, alterada e
repubblicada pela Lei n.º 52/2011, de 133 de outubro
o, e com as alterações dda Lei n.º 644C/20011, de 30 de dezembro
o.
8–N
No caso dass administraçções regionaais, a violaçãão do presen
nte artigo dáá ainda lugaar
a reddução nas trransferênciaas do Orçam
mento do Estado
E
para as região aautónoma no
o
monttante equivaalente ao quee resultaria, em termos de poupança, com a efeetiva redução
o
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de peessoal e ou no montantte idêntico aao despendido com as renovações
r
de contrato
os
ou dee nomeaçõees em causa.
9–N
No caso dos serviços e organismoos das admin
nistrações reegionais e aautárquicas, a
ntes órgãoss de governo
autorrização a quue se refere o n.º 3 com
mpete aos corresponde
c
o
próprios.
10 — O disposto
o no presen
nte artigo nã o se aplica aos
a militaress das forças armadas no
os
regim
mes de voluuntariado e de contratoo, cujo regime contratu
ual consta dde legislação
o
especcial, sendo a fixação dos
d quantittativos máxiimos de effetivos que aos mesmo
o
respeeita efetuadaa através de norma espe cifica.
11 - O regime fiixado no presente artigoo tem naturreza imperattiva, prevaleecendo sobrre
m
quaissquer outraas normas legais ou cconvencionais, especiaais ou exceecionais, em
contrrário, não po
odendo ser afastado
a
ou modificado
o pelas mesm
mas.

Artigo 56.ºº
Contrataçção de douto
orados pela Fundação para
p a Ciênciia e a Tecnoologia, I. P.
1-D
Durante o an
no de 2013, a Fundação para a Ciên
ncia e a Tecn
nologia, I. P
P., pode procceder,
desdee que deviddamente caabimentado e sem dep
pendência de
d parecer do membrro do
Goveerno respon
nsável pela área das fiinanças e da Administrração Públiica, até ao limite
máximo de 400 novas
n
contrratações, parra o exercíciio de funçõees de investiigação cientíífica e
de ddesenvolvimento tecnollógico avannçado, à cellebração dee contratos de trabalho em
funçõões públicass a termo ressolutivo, atéé ao montante de despessa total de € 8.900.000,000.
2- D
Do total dass contrataçõ
ões autorizaddas, a Fundação para a Ciência e a Tecnologiaa, I.P.,
podee financiar atté um máxim
mo de 100 ppor trimestree.

Artigo 58.ºº
Reduçção de trabaalhadores naas autarquiass locais
1 — Durante o ano de 20133, as autarquuias locais reduzem,
r
no
o mínimo, em
m 2 % o nú
úmero
de trrabalhadores face aos existentes em 31 de dezembro de 2012, ssem prejuízzo do
cumpprimento do
o disposto no artigo 54.ºº.
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2 — No final de cada trrimestre, ass autarquiass locais preestam à DG
GAL inform
mação
detalhhada acercaa da evoluçãão do cumpprimento do
os objetivos de reduçãoo consagrados no
númeero anterior.
3 — No caso dee incumprim
mento dos obbjetivos de redução
r
men
ncionados noo n.º 1, há lu
ugar a
ncias do Orrçamento do
o Estado paara a autarqquia em cau
usa no
uma redução daas transferên
monttante equivaalente ao qu
ue resultaria, em termos de poupança, com a effetiva reduçção de
pessooal prevista naquela
n
disp
posição no pperíodo em causa.
4 — A violação do dever dee informaçãoo previsto no
n n.º 2 do presente
p
artiggo até ao fin
nal do
p todos oos efeitos leggais, ao incu
umprimento dos objetivvos de
3.º trrimestre é eqquiparada, para
reduçção do número de trabaalhadores prrevistos no n.º
n 1.
5 — Para efeito
os do dispo
osto no n.ºº 1, não é considerado
o o pessoall necessário
o para
asseggurar o exeercício de atividades objeto de transferênccia ou conntratualizaçãão de
comppetências daa administraçção central ppara a admin
nistração loccal no domínnio da educaação.

Artigo 62.ºº
A
Admissões de
d pessoal militar,
m
militaarizado e com
m funções policiais,
p
de segurança ou
o
equiparado
o
1 — Carecem de
d parecer prévio
p
favorrável dos meembros do Governo reesponsáveis pelas
áreass das finançaas e, consoan
nte os casoss, da defesa nacional
n
e da administraação internaa:
a) Ass decisões relativas à ad
dmissão de pessoal para o ingresso
o nas diverssas categoriaas dos
quaddros perman
nentes das Forças
F
Armaadas, previstto no n.º 2 do artigo 1195.º do Esttatuto
dos M
Militares dass Forças Arm
madas;
b) A abertura de
d concurso
os para adm
missão de pessoal em
m regime dde contrato e de
volunntariado;
c) Ass decisões reelativas à ad
dmissão do pessoal millitarizado ou
u equiparadoo e com funções
policciais e de seggurança ou equiparado;
e
d) Ass decisões relativas
r
à admissão
a
dee militares da Guarda Nacional R
Republicana e de
políccias da Políciia de Seguraança Públicaa.
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2 — O pareceer a que see refere o número an
nterior, dep
pende da ddemonstraçãão do
cumpprimento daas medidas de reduçãoo de pessoaal previstas no PAEF,, consideran
ndo o
númeero de efetivvos no univeerso em cauusa no termo
o do ano antterior.

Artigo 65.ºº
Aplicaação de regim
mes laboraiss especiais naa saúde
1 — Durante a vigênciaa do PAEF
F, os níveiis retributiv
vos, incluinndo suplem
mentos
remuuneratórios, dos trab
balhadores com conttrato de trabalho nno âmbito dos
estabbelecimentoss ou serviço
os do Serviiço Nacionaal de Saúdee (SNS) com
m a natureza de
entiddade públicaa empresariial, celebraddos após 1 de janeiro
o de 2013, não podem
m ser
superriores aos dos
d correspo
ondentes traabalhadores com contrrato de trabbalho em funções
públiicas inserido
os em carreirras gerais ouu especiais, sem
s prejuízo
o do dispostto no n.º 3.
2 - O disposto no
n número anterior é iigualmente aplicável
a
aos acréscimoos remuneratórios
deviddos pela reaalização de trabalho
t
notturno, trabaalho em descanso semaanal obrigató
ório e
compplementar e feriados.
3 — A celebraçãão de contraatos de trabaalho que nãão respeitem
m os níveis reetributivos do
d n.º
1 carrece de auto
orização dos membros ddo Governo
o responsáveeis pelas áreeas das finan
nças e
da saaúde.
4 — O regime fixado no presente arrtigo tem natureza imp
perativa, preevalecendo sobre
quaissquer outrass normas, esspeciais ou excecionais, em contráário e sobre instrumenttos de
regullamentação coletiva de trabalho e ccontratos dee trabalho, não
n podendoo ser afastad
do ou
modiificado pelos mesmos, e abrange toodos os supleementos rem
muneratórioos.

Artigo 66.ºº
Alteraçãoo do Estatutto do SNS
É adiitado ao Esttatuto do Seerviço Nacioonal de Saúd
de aprovado
o pelo Decreeto-Lei n.º 11/93,
de 155 de janeiro o artigo 22.ºº-A com a s eguinte redaação:
«A
«Artigo 22.º--A
Regim
me de mobiliddade de pro
ofissionais dee saúde
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1 – O regime daa mobilidadee interna doos trabalhado
ores em fun
nções públiccas é aplicável aos
profiissionais de saúde indep
pendentemennte da naturreza jurídicaa da relação de emprego
o e da
pessooa coletiva pública,
p
no âmbito
â
dos sserviços e esstabelecimen
ntos do SNSS.
2 – A mobilidadde dos profissionais de saúde, prevvista no núm
mero anterioor, é determiinada,
por ddespacho do
o membro do
d Governoo responsáveel pela área da saúde, ccom faculdaade de
deleggação nos co
onselhos direetivos das addministrações regionais de saúde.
3–P
Para efeitos de mobilidade interna temporária os estabelecimentos e serviços do
o SNS
são cconsideradoss unidades orgânicas
o
de sconcentrad
das de um mesmo
m
serviçço.
4 – A mobilidadde prevista no
n presente aartigo não abrange
a
a consolidação, exceto nos casos
previistos na Lei nº 12-A/20008, de 27 dde fevereiro
o, alterada pelas Leis n.ººs 64-A/20008, de
31 dee dezembro, 3-B/2010,, de 28 de aabril, 34/20110, de 2 de setembro, 555-A/2010, de 31
de deezembro, e 64-B/2011, de 30 de deezembro, e pela presente lei, estanddo ainda sujjeita a
autorrização do membro
m
do Governo reesponsável pela
p área das finanças e dda Administtração
Públiica quando envolva sim
multaneamennte entidades sujeitas e não sujeittas ao âmbiito de
aplicaação da refeerida lei.
5 - O regime preevisto nos números anteeriores tem natureza im
mperativa, prrevalecendo sobre
quaissquer outrass normas, esspeciais ou excecionais, em contráário e sobre instrumenttos de
regullamentação coletivas de trabalho e contratos dee trabalho, não
n podenddo ser afastad
do ou
modiificado pelos mesmos.»
Artigo 67.ºº
po de traballho no âmbiito do Serviçço Nacionall de Saúde
Organizaação do temp
1 - A realização de trabalho suplementaar ou extrao
ordinário no âmbito do Serviço Naccional
de Saaúde não esstá sujeito a limites máxximos quand
do seja neceessário ao fuuncionamen
nto de
serviçços de urgên
ncia ou de atendimento
a
permanente, não podendo os trabaalhadores reealizar
mais de 48 H po
or semana, in
ncluindo traabalho supleemengar ou extraordináário, num peeríodo
de reeferência de 12 meses.
2–A
Até à revisãão do regimee sobre a org
rganização do
d tempo dee trabalho naa área da saú
úde, a
tabela anexa ao Decreto-Lei
D
i n.º 62/79, de 30 de março
m
a que se
s refere o nn.º 2 do artiggo 1.º
destee diploma passa
p
a ser a seguinte, aplicando-se a mesma a todos oss profissionaais de
saúdee no âmbito
o do SNS, in
ndependenteemente da naatureza juríd
dica da relaçãão de empreego:
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Trabalho
T
Trabalho diurno em dias úteeis
R (a)
Trabalho noturn
no em dias úteis
1,25 R
Trabalho diurno aos sábados depois dass
13 hooras, dominggos, feriados e dias de
descaanso semanaal
Trabalho noturn
no aos sábad
dos depois d as
20 hooras, dominggos, feriados e dias de
descaanso semanaal

1,25 R
1,50 R

(aa) O valor R correspon
nde à remunneração calcuulada para a hora de trabbalho normaal
diurno em
m dia útil
3 - À remun
neração do
o trabalho extraordin
nário ou suplementar são apliccáveis
as peercentagens aplicáveis ao
a trabalho extraordinárrio previstass para os trrabalhadoress com
contrrato de trabaalho em fun
nções públicaas.
4 - A prestação de
d trabalho suplementarr ou extraorrdinário e no
oturno não cconfere direito ao
gozo de descansso compenssatório, deveendo ser asssegurado o descanso eentre jornad
das de
trabaalho e semprre sem preju
uízo do cump
mprimento do
o período no
ormal de traabalho semaanal.
5 - O regime preevisto nos números anteeriores tem natureza im
mperativa, prrevalecendo sobre
quaissquer outrass normas, esspeciais ou excecionais, em contráário e sobre instrumenttos de
regullamentação coletivas de trabalho e contratos dee trabalho, não
n podenddo ser afastad
do ou
modiificado pelos mesmos.
6 - É revogado o artigo 3º do
d Decreto- Lei nº 44/22007, de 23 de
d fevereiroo, e bem assiim, as
correespondentess disposiçõess legais ou cconvencionaais que remetam para o rrespetivo reggime.

Artigo 69.ºº
Alteração
o ao Decretoo-Lei n.º 1000/99, de 31 de março
O arttigo 29.º Deecreto-Lei n..º 100/99, d e 31 de marrço, passa a ter
t a seguintte redação:
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«Artigo 29.ºº
[…]
1 - A falta por motivo
m
de doença
d
deviddamente com
mprovada não
n afeta quualquer direiito do
trabaalhador, salvvo o disposto
o nos númerros seguintees.
2 - SSem prejuízo
o de outras disposiçõess legais, a faalta por mottivo de doennça, devidam
mente
compprovada deteermina:
a) A perda da totalidade da remunerração base nos primeiiros 3 dias de incapaccidade
tempporária, seguuidos ou inteerpolados;
b) A perda de 10%
1
da rem
muneração bbase diária a partir do 4.º dia e atté ao 30.º dia
d de
incappacidade tem
mporária;
3 - O disposto no número an
nterior não se aplica no
os casos de in
nternamentoo hospitalar.
4 – [aanterior n.º 3]
5 - [aanterior n.º 4]..
6 - [aanterior n.º 5]
7 - O disposto nos númerros anteriorres não prejjudica o reccurso a falttas por con
nta do
períoodo de fériass.»

Artigo 70.ºº
Suspensão do pagamen
nto do subsíídio de fériaas ou equivallentes de ap osentados e
reformadoss
1 — Durante a vigência do PAEF, com
mo medida excecional de
d estabilidaade orçamen
ntal, é
suspeenso o paagamento de
d 90% ddo subsídio
o de fériass ou quaissquer presttações
correespondentess ao 13.º mêês, pagos peela CGA, I. P., pelo Centro Nacionnal de Pensões e,
diretaamente ou por interm
médio de funndos de peensões detid
dos por quaaisquer entiidades
públiicas, indepen
ndentementte da respetiiva natureza e grau de in
ndependênccia ou auton
nomia,
e em
mpresas púb
blicas, de âmbito naccional, regiional ou municipal,
m
aaos aposenttados,
reforrmados, pré--aposentado
os ou equipaarados cuja pensão
p
menssal seja supeerior a € 11000.
Gabinete do Secretárrio de Estado da Administração
A
Pú
ública
Av
v. Infante D. Henrrique, 1, 1149-009
9 Lisboa, PORTUG
GAL
TEL
L + 351 21 881 68 00 FAX + 351 21 881 68 80 EMAIL seap@mf.gov.pt www.portugal.go
w
ov.pt

14

2-P
Para efeitos do disposto
o no númeroo anterior considera-se a soma de todas as peensões
deviddas a qualqquer título,, nomeadam
mente pensões de so
obrevivênciaa, subvençõ
ões e
presttações pecuuniárias equ
uivalentes que não estejam
e
exp
pressamentee excluídass por
dispoosição legal, e pagas pella CGA, I. P
P., pelo Cen
ntro Nacional de Pensõões e, diretam
mente
ou por interm
médio de fundos dee pensões, por quaaisquer entitidades púb
blicas,
indeppendentemeente da resspetiva natuureza e grrau de ind
dependência ou auton
nomia,
nomeeadamente as
a suportadaas por instittutos públicos, entidadees reguladorras, de superrvisão
ou coontrolo, e em
mpresas púb
blicas, de âm
mbito nacion
nal, regional ou municipaal.
3 — Os aposen
ntados cuja pensão mennsal seja iguual ou superrior a € 6000 e não exceda o
valorr de € 1100 ficam sujeitos a uma reedução no suubsídio ou prestações
p
pprevistos no n.º 1,
auferrindo o mon
ntante calcu
ulado nos seeguintes term
mos: subsídio/prestações = 1188 – 0,98 ×
pensãão mensal.
4 — Durante a vigência
v
do PAEF, com
mo medida excecional de
d estabilidaade orçamen
ntal, o
valorr mensal dass subvenções mensais, ddepois de atualizado por indexação às remunerrações
dos ccargos polítiicos consideerados no s eu cálculo, é reduzido na percentaagem que reesultar
da applicação dos números an
nteriores às ppensões de idêntico valor anual .
5 — O disposto
o no presen
nte artigo applica-se sem prejuízo daa contribuiçção extraord
dinária
previista no artigo
o 71.º.
6 — No caso daas pensões ou
o subvençõões pagas, diiretamente ou
o por interrmédio de fu
undos
uaisquer enntidades púb
blicas, indep
pendentemeente da resp
petiva
de ppensões detiidos por qu
naturreza e grau de independ
dência ou auutonomia, e empresas públicas,
p
de âmbito naccional,
regioonal ou mun
nicipal, o montante
m
rellativo ao suubsídio cujo pagamentoo é suspenso
o nos
termoos dos núm
meros anterio
ores deve serr entregue por
p aquelas entidades
e
naa CGA, I. P.,
P não
sendoo objeto de qualquer deesconto ou ttributação.
7 - O disposto
o no presen
nte artigo aabrange tod
dos os apo
osentados, rreformados,, préaposeentados ou equiparado
os que receebam as peensões e ou
u os subsíddio de fériaas ou
quaissquer prestaçções corresp
pondentes aao 13.º mês, pagos pelass entidades rreferidas no n.º 1,
indeppendentemeente da naturreza públicaa ou privadaa da entidadee patronal aao serviço daa qual
efetuuaram os respetivos desccontos ou coontribuiçõess ou de estess descontos ou contribu
uições
resulttarem de attividade porr conta próópria, com exceção
e
doss reformadoos e pensio
onistas
abranngidos pelo
o Decreto-L
Lei n.º 127//2011, de 31
3 de dezem
mbro, alteraado pela Lei
L n.º
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20/22012, de 14 de maio, e das
d prestaçõões indemniizatórias corrrespondenttes, atribuídaas aos
deficientes militaares abrangiidos, respetiivamente, peelos Decreto
os-Leis n.ºs 43/76, de 20 de
utubro, na rredação dadaa pelo Decrreto-Lei n.º 2248/98, de 11 de
janeirro, 314/90, de 13 de ou
agostto, e 250/999, de 7 de jullho.
8 — O regim
me fixado no
n presentee artigo teem natureza imperativva e exceccional,
prevaalecendo so
obre quaisqu
uer outras normas, esp
peciais ou excecionais,, em contráário e
sobree instrumen
ntos de regu
ulamentaçãoo coletiva dee trabalho e contratos de trabalho
o, não
podeendo ser afasstado ou mo
odificado peelos mesmoss, admitindo como únicaa exceção.

Artigo 72.ºº
Alteração ao Decreto--Lei n.º 498/
/72, de 9 dee dezembro
1 - O artigo 43.ºº do Estatuto
o da Aposenntação, apro
ovado pelo Decreto-Lei
D
i n.º 498/722, de 9
de deezembro, paassa a ter a seguinte redaação:

«Artigo 43.ºº
[...]
1 - O regime daa aposentaçãão voluntáriia que não dependa dee verificaçãoo de incapaccidade
fixa-sse com basee na lei em vigor
v
e na sittuação existente na dataa em que se profira desp
pacho
a recoonhecer o direito
d
à aposentação.
2 – […
…]
3 – […
…]
4 – […
…]»

2 – O disposto no
n número anterior apllica-se aos pedidos
p
apreesentados appós a entrad
da em
vigorr da presentee lei.
3 – É aditado ao
o Estatuto de Aposentaçção, aprovad
do pelo Deccreto-Lei n.ºº 498/72, dee 9 de
dezem
mbro, o artiigo 6.º-B, co
om a seguintte redação:
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««Artigo 6.º-B
B
Base de inncidência co
ontributiva
1-A
As quotizaçõ
ões e contrib
buições parra a Caixa in
ncidem sobrre a remuneeração ilíquida do
subsccritor tal como
c
defin
nida no âm
mbito do regime
r
geraal de segurrança sociall dos
trabaalhadores po
or conta de outrem.
o
2 - A remuneraçção ilíquida referida no número antterior é a qu
ue corresponnder ao carggo ou
funçãão exercidos ou, nas siituações em
m que não haja prestação de serviçoo, a do carggo ou
funçãão pelo quall o subscrito
or estiver insscrito na Caiixa.
3 - O disposto
o nos númeeros anterioores tem naatureza imp
perativa, preevalecendo sobre
quaissquer outrass normas, especiais
e
ouu excecionaiis, em contrrário, com exceção das que
estabbelecem limiites mínimoss ou máximoos à base dee incidência contributiva
c
a.
4-F
Ficam excluídos do pressente artigo os subscrito
ores cujas pensões são fixadas com
m base
em ffórmula de cálculo divversa da preevista no arrtigo 5.º da Lei n.º 60 /2005, de 29
2 de
dezem
mbro, alteraada pelas Leis n.os 52/20007, de 31 de
d agosto, 11
1/2008, de 220 de fevereeiro, e
3-B/2010, de 288 de abril, e os subscrittores cujos direitos a pensão, garanntidos atravvés de
fundoos de pensões, foram transferido s para a Caaixa Geral de Aposenttações, aos quais
contiinuam a apliicar-se as dissposições doos artigos 6.ºº, 11.º e 48.ºº.»

Artigo 73.º
Alteraçção à Lei n.ºº 60/2005, de
d 29 de dezzembro
1 - O artigo 5.º da
d Lei n.º 600/2005, de 229 de dezem
mbro, alterada pela Lei nn.º 52/2007, de 31
de aggosto, pela Lei
L n.º 11/2008, de 20 dde fevereiro, e pela Lei n.º 3-B/20110, de 28 de abril,
passaa a ter a seguuinte redação:

«Artigo 5.º
[…]
1 - A pensão de aposentação
o dos subscrritores da Caixa Geral de
d Aposentaações inscritos até
31 dde agosto de 1993, com
m a denom
minação «P»», resulta daa multiplicaação do fator de
susteentabilidade correspondente ao ano da aposentaação pela so
oma das seguuintes parcellas:
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a) A primeiraa parcela, deesignada «P11», correspon
ndente ao teempo de serrviço prestad
do até
31 de dezeembro de 20005 e é calcuulada com baase na seguin
nte fórmulaa:
R x T1 / 40
4
em que:
muneração mensal releevante nos termos do
o Estatuto da Aposentação,
R é a rem
deduzida da percentaagem da quuota para efeitos de ap
posentação e de pensãão de
ncia, com um limite mááximo correespondente a 12 vezes o indexantte dos
sobrevivên
apoios socciais (IAS), percebida
p
atéé 31 de dezeembro de 20
005; e
T1 é a exxpressão em
m anos do número de meses de serviço preestado até 31
3 de
dezembro de 2005, co
om o limite m
máximo de 40;
4
b)) A segundaa, com a deesignação «P
P2», relativa ao tempo de
d serviço pposterior a 31 de
dezembro de 2005, é fixada de accordo com os
o artigos 29.º a 32.º doo Decreto-L
Lei n.º
187/2007, de 10 de maio,
m
sem llimites míniimo ou máxximo, com base na segguinte
fórmula:
R
RR x T2 x N
em que:
RR é a remuneração de referênccia, apurada a partir daas remuneraações anuaiss mais
orrespondenntes ao temp
po de
elevadas reegistadas a partir de 1 de janeiro de 2006 co
serviço neccessário parra, somado aao registado até 31 de dezembro dee 2005, perfaazer o
limite máxximo de 40 anos;
a
T2 é a taxaa anual de formação
f
daa pensão detterminada de acordo coom os artigo
os 29.º
a 31.º do Decreto-Lei
D
n.º 187/20007, de 10 de maio;
N é o núm
mero de ano
os civis com densidade contributiva
c
a igual ou suuperior a 120 dias
com registto de remun
nerações coompletados a partir de 1 de janeirro de 2006, para,
somados aos
a anos reegistados atté 31 de deezembro dee 2005, perffazerem o limite
máximo dee 40 anos.
2 - O fator de suustentabilidaade corresp ondente ao ano da apo
osentação é fixado, com
m base
nos dados publiicados anuaalmente pello Instituto Nacional de
d Estatísticca, nos segu
uintes
termoos:
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EMV
V(índice 20006) / EMV((índice ano i - 1)
em qque:
EMV
V(índice 20006) é a esperaança média de vida aos 65 anos verrificada em 22006;
EMV
V(índice ano
o i - 1) é a esperança
e
m
média de vidaa aos 65 ano
os verificadaa no ano an
nterior
ao daa aposentaçãão.
3 - A pensão dee aposentaçãão dos subsccritores insccritos a partiir de 1 de s etembro de 1993
contiinua a ser caalculada nos termos das normas leggais aplicáveiis ao cálculoo das pensõees dos
beneficiários do regime gerral da segurrança social,, em conforrmidade com
m o disposto no
1
de
d 10 de maiio.
Decrreto-Lei n.º 187/2007,
4-O
Os valores das
d remunerrações a connsiderar no cálculo da primeira
p
parrcela das peensões
referiidas no n.ºº 1 são atu
ualizados poor aplicação
o àquelas reemuneraçõees anuais de um
coefiiciente correespondente à percentageem de atualização acumulada do índdice 100 da escala
salariial das carreeiras de reggime geral dda função pública
p
entree o ano a qque respeitaam as
remuunerações e o ano da aposentação.
5-P
Para efeito do
o disposto nos
n número s anteriores, considera-se como anoo da aposen
ntação
aquelle em que see verifique o facto ou aato determin
nante referid
do no artigoo 43.º do Esttatuto
da Apposentação.»
2 – O disposto no número
o anterior applica-se a to
odas as pen
nsões atribuíídas pela CGA a
partirr da publicação do prresente diplooma, independentemen
nte da data da receção
o pela
Caixaa do requeriimento e daa data a connsiderar parra efeitos dee aplicação ddo artigo 433.º do
Estattuto da Apo
osentação.

Artigo 75.ºº
Alteração ao Decreto--Lei nº 118/
/83, de 25 de fevereiro
O artigo 47.º-A do Decreto
o-Lei nº 1188/83, de 25 de fevereiro
o, com a reddação dada pelos
Decrretos-Lei nºs 90/98, dee 14 de abrril, 279/99, de 26 de ju
ulho, e 2344/2005, de 30 de
dezem
mbro, e peelas Leis nºs 53-D/20006, de 29 de dezembro, 64-A//2008, de 31
3 de
dezem
mbro, 3-B/2010, de 288 de abril, 555-A/2010, de
d 31 de dezembro, e 664-B/2011, de 30
de deezembro, paassa a ter a seguinte redaação:
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«Artigo 47.º-A
Co
ontribuição para a ADSSE da entidaade patronal ou equiparaada
1 — Os serviçços integrad
dos e os seerviços e fuundos autón
nomos, enqquanto entiidades
emprregadoras, pagam
p
uma contribuiçãoo de 1,25 % das remunerações suujeitas a desconto
para a CGA, I. P., ou parra a segurannça social dos
d respetiv
vos trabalhaadores que sejam
beneficiários tituulares da AD
DSE.
2 — A contribuiição previstaa no númeroo anterior é receita próp
pria da ADSSE e destina--se ao
finannciamento do sistema dee benefícioss assegurado
os pela ADSE, incluindoo os regimess livre
e connvencionado
o.
3-N
Nas situaçõess de cedênciia de interes se público, a contribuição é igualmeente devida pelos
serviçços integraddos e peloss serviços e fundos auutónomos cedentes
c
ouu cessionário
os do
trabaalhador, sem
m prejuízo de
d poder serr estabelecid
do, no acord
do de cedênncia, o reem
mbolso
total ou parcial àqueles
à
do montante
m
daas contribuiições pagas relativament
nte ao trabalh
hador
cediddo.»

Artigo 1344.º
Duração da
d licença sem vencimennto prevista no Decreto–Lei n.º 26//2004, de 4 de
fevereiro
É cooncedida aoss notários e oficiais do notariado que
q o requeeiram, no anno de 2013 e nos
dois anos subseqquentes, a possibilidade
p
e de uma ún
nica prorrogação, por m
mais dois ano
os, da
duraçção máximaa da licença de que beneeficiam, ao abrigo do n.º4
n do artiggo 107.º e do
o n.º2
do arrtigo 108.º do
d Estatuto do Notariaddo aprovado
o pelo Decrreto-Lei n.º 226/2004, dee 4 de
feverreiro, e do arrtigo 161.º da
d Lei n.º 3-B
B/2010, de 28 de abril.

Artigo XXX
X
A
Aposentação
o
1 - A idade de apo
osentação e o tempo de sserviço estabeelecidos no artigo 37.º, n.ºº 1, do Estatu
uto da
Aposentação passam a ser de 65
6 anos e de 115 anos, resp
petivamente.
posições legaais e regulameentares que contrariem o ppresente diplloma e
2 – Sãão revogadass todas as disp
as quue estabeleçaam regimes transitórios de passageem à aposen
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aposeentação e disponibilidade a subscritorees da CGA que
q em 31 dee dezembro de 2005 aind
da não
reuniaam condições para passar a essas situaçções, designaadamente:
a) O n.º 2 do
o artigo 4.º do Decreto-Leei n.º 157/20005, de 20 de setembro;
bb) O n.º 2 do
o artigo 3.º do Decreto-Leei n.º 159/20005, de 20 de setembro;
c)) O n.º 5 do
o artigo 3.º do Decreto-Leei n.º 166/20005, de 23 de setembro;
dd) O n.º 2 do
o artigo 3.º do Decreto-Leei n.º 219/20005, de 23 de dezembro;
e)) O n.º 4 do
o artigo 3.º do Decreto-Leei n.º 220/20005, de 23 de dezembro;
f)

O n.º 2 do
o artigo 3.º do Decreto-Leei n.º 221/20005, de 23 de dezembro;

gg) Os n.ºs 1 e 2 da Lei n.º
n 60/2005, dde 29 de dezembro, alteraada pela Lei nn.º 52/2007, de 31
de agosto
o, pela Lei n.ºº 11/2008, dee 20 de fevereeiro, e pela Lei
L n.º 3-B/20010, de 28 dee abril,
bem como os Anexos I e II daquella lei;
hh) O artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 229/2005, de
d 29 de deezembro, alteerado pela Lei
L n.º
77/2009, de 13 de ago
osto, e pelo D
Decreto-Lei n.º
n 287/2009, de 8 de outuubro, bem como os
Anexos I a VIII daqueele decreto-leei;
i))

O n.º 2 do
o artigo 4.º do Decreto-Leei n.º 235/20005, de 30 de dezembro;

j))

A Lei n.º 77/2009, de 13 de agostoo.

3 – A referênccia do n.º 1 do
d artigo 3.º ddo Decreto-L
Lei n.º 229/2005, de 29 dee dezembro, a 1 de
jaaneiro de 20115 considera-se feita a 1 dee janeiro de 2013.
2
4 - O regime fixado no prresente artigoo tem naturezza imperativaa, prevalecenddo sobre quaaisquer
ooutras normass, especiais ou
o excecionai s, em contrárrio e sobre in
nstrumentos de regulamen
ntação
coletiva de trabalho e con
ntratos de traabalho, não podendo ser afastado ouu modificado pelos
m
mesmos.
5 – O dispostto nos númerros anteriore s produz efeitos a partir da
d data de enntrada em viggor do
ppresente diplo
oma.
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