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REMISSÃO
CÓDIGO
DO TRABALHO

REMISSÃO PARA CT
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, nas seguintes matérias:
… Parentalidade.
… Trabalhador Estudante.
… Trabalhador com Capacidade
Reduzida.
… Trabalhador com Deficiência ou
Doença Crónica.
… Organização e tempo de trabalho.
… Entre Outras.
Art. 4º, n.º 1 da Lei 35/2014, de 20 de Junho

REMISSÃO PARA CT
Em diploma próprio:
Art. 5º da Lei 35/2014, de 20 de Junho

… O Sistema Integrado de Gestão e Avaliação
do Desempenho (SIADAP).

… O Regime de Acidentes de Trabalho e
Doenças Profissionais.

… O Regime de Formação Profissional.
… O Estatuto do Pessoal Dirigente.

TRABALHO
SUPLEMENTAR

TRABALHO SUPLEMENTAR
É trabalho suplementar todo aquele prestado fora
do horário de trabalho.

Período normal de trabalho:
① 8h/dia ou

40h/semana, exceto no caso de horários flexíveis e dos

regimes especiais de duração de trabalho.
② 10h/dia, limite diário para qualquer horário flexível.

Art. 105º/Art. 111º da Lei 35/2014, de 20 de Junho

TRABALHO SUPLEMENTAR
Limite Remuneratório
Os

limites podem ser ultrapassados, desde que não impliquem uma

remuneração por trabalho suplementar superior a 60% da RMB, nas
situações previstas, de acordo com o n.º 3 do Art. 120º.

Limites
… 2h/dia
… 8h/dia – Descanso Semanal ou Feriados.
… 150h/ano - O limite anual pode ser aumentado até
200 horas/ano por IRCT.
Art. 120º, n.º 2 e 4 da Lei 35/2014, de 20 de Junho

TRABALHO SUPLEMENTAR
… Remuneração pelo trabalho suplementar, quando prestado em dia
normal de trabalho:

…25% da remuneração na 1ª hora ou fração desta.
…37,5% da remuneração, nas horas ou frações subsequentes.
… Remuneração pelo trabalho suplementar, quando prestado em dia
de descanso semanal, obrigatório ou complementar, e em dia de
feriado:

…50% da remuneração por cada hora de trabalho efetuada.
Art. 120º, n.º3, e Art. 162º, n.º1 e 2, da Lei 35/2014, de 20 de Junho

TRABALHO SUPLEMENTAR
Aplicável aos trabalhadores (nº 9 do artigo 33.º) cujo período normal de trabalho,
legal ou convencional, não exceda sete horas por dia nem 35 horas

por semana.

Transitoriamente, até 31 de Dezembro:
… 12,5% da remuneração na primeira hora.
… 18,75% nas horas ou frações subsequentes.
… 25% da remuneração por cada hora de trabalho em dia de descanso
semanal, obrigatório ou complementar, e feriado.

Artigo 45º, da Lei 83-C/2013, de 31 de Dezembro

FALTAS
FÉRIAS
EFERIADOS

FALTAS, FÉRIAS E FERIADOS
‼ Aplicável o regime de Feriados estabelecido
no Código do Trabalho.

‼ Feriados municipais das localidades.
‼ A Terça-feira de Carnaval fica pendente

de decisão do Estado.

Art. 122º da Lei 35/2014, de 20 de Junho

FALTAS, FÉRIAS E FERIADOS
Período anual de férias tem a duração de 22

dias úteis.
... a partir de 1 de Janeiro de 2015.

A este período acresce:
… 1 dia útil de férias por cada 10 anos de serviço
efetivo.
… Quadro do Sistema de Recompensa do
Desempenho.
Art. 126º, Art. 127º da Lei
35/2014, de 20 de Junho

FALTAS, FÉRIAS E FERIADOS

FALTAS
Regime aplicável passa a ser o previsto no Código do
Trabalho (artigos 248º e seguintes)...
… Faltas Justificadas
… Faltas Não Justificadas

Substituição de faltas não justificadas por dia de férias:
… Quando as faltas determinem perda de remuneração,
estas podem ser substituídas por dias de férias, desde
que salvaguardados o gozo efetivo de 20 dias de férias.
Art. 133º, 134º, Art. 135º da Lei 35/2014, de 20 de Junho

FALTAS, FÉRIAS E FERIADOS

FALTAS - DOENÇA
Regime Geral da Segurança Social (RGSS):
Âmbito Proteção Social :
O início do pagamento do subsídio de doença está sujeito a um período
de espera de três dias, sendo devido a partir do 4.º dia de incapacidade
temporária para o trabalho.

Âmbito Laboral :
As faltas por doença têm os efeitos estabelecidos no CT (perda de
remuneração).
Art. 133º, 134º, Art. 135º da Lei 35/2014, de 20 de Junho

FALTAS, FÉRIAS E FERIADOS

FALTAS - DOENÇA
Regime proteção social convergente (RPSC):
Âmbito Proteção Social e Laboral:
‼ Desconto da totalidade da remuneração nos primeiros 3 dias de ausência
e de 10% da mesma a partir do 4º dia (inclusive) ao 30º dia de
incapacidade.
‼ Em caso de Internamento hospitalar, não existe perda de remuneração
nos primeiros 3 dias de doença, mas só de 10% dessa remuneração do 4º
dia (inclusive) até ao 30º.
‼ Interrompida a contagem deste período sempre que a prestação de
trabalho seja retomada.
Art. 15º a 39º da Lei 35/2014, de 20 de Junho

FALTAS, FÉRIAS E FERIADOS

FALTAS - DOENÇA
Regime proteção social convergente (RPSC):
Âmbito Proteção Social e Laboral:
‼ A falta por doença determina sempre a perda do subsídio de refeição.
‼ As faltas por doença que ultrapassem 30 dias, seguidos ou interpolados

em cada ano civil, descontam na antiguidade para efeitos de carreira.
‼ As faltas dadas por trabalhadores deficientes desde que decorrentes da
deficiência de que são portadores não sofrem quaisquer descontos na
remuneração, nem na antiguidade para efeitos de carreira.
Art. 15º a 39º da Lei 35/2014, de 20 de Junho

FALTAS, FÉRIAS E FERIADOS

FALTAS - DOENÇA
Regime proteção social convergente (RPSC):
Contagem de faltas por Doença:
‼ Numa sucessão de faltas por doença que ocorra durante vários dias
consecutivos, os dias de descanso semanal, complementar e feriados
nela intercalados, devem ser integrados no respetivo cômputo.

Contribuições e Quotizações para a CGA:
‼ Entidade contribui sobre a totalidade das remunerações que constituem
base de incidência de quota, durante o período de faltas por doença.
‼ O trabalhador desconta apenas sobre a remuneração efetivamente
recebida.
Art. 100º da Decreto-Lei 100/99, de 31 de Março
Art. 16º da Lei 35/2014, de 20 de Junho

FALTAS, FÉRIAS E FERIADOS

FALTAS - DOENÇA
Regime proteção social convergente (RPSC):
‼ Os encargos suportados pela Entidade Patronal, na eventualidade de Doença,
passam a ser objeto de registo com a classificação económica 01.03.10.DO.00 “Despesas com o pessoal – Segurança social – Outras despesas de Segurança Social
– Doença”.
‼ As despesas relativas a Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, são
objeto de registo com a classificação económica 01.03.10.AC.00 - “Despesas com
o pessoal – Segurança social – Outras despesa de Segurança Social – Acidentes de
trabalho e doenças profissionais”.

Aliena 69º e 70 da Circular Nº 1375

SUBSÍDIO
NATAL
E FÉRIAS

SUBSÍDIO NATAL E FÉRIAS
A remuneração base anual é paga em 14 mensalidades, correspondendo uma
delas ao Subsídio de Natal e outra ao Subsídio de Férias, de acordo com o n.º
2 do art. 150º da Lei 35/2014, de 20 de Junho.

SUBSÍDIO DE NATAL
Subsídio de Natal corresponde a 1 mês de remuneração
base mensal, e, é pago mensalmente, por duodécimos.
O apuramento do valor do Subsídio de Natal é feito após a
redução remuneratória.

Art35º da Lei 83-C/2013

SUBSÍDIO NATAL E FÉRIAS

SUBSÍDIO DE FÉRIAS

Art. 152º da Lei 35/2014, de
20 de Junho

Considera-se para determinação do montante do subsídio de férias a remuneração
do mês de junho, independentemente das alterações na retribuição ocorridas

posteriormente.
A entidade empregadora pública que paga o subsídio de férias é aquela em que o
trabalhador exerce funções no momento em que aquela prestação se vence.

A suspensão do contrato por doença não prejudica o direito a

FÉRIAS

SUBSÍDIO NATAL E FÉRIAS

SUBSÍDIO DE FÉRIAS
Em 2012, os artigos 21.º e 25.º da LOE 2012 suspenderam o pagamento dos subsídios
de férias e prestações equivalentes.

Em 2013, o artigo 2.º da Lei n.º 39/2013 determinou que:
… O subsídio de férias seria pago na totalidade às pessoas cuja remuneração
base fosse inferior a
€ 600,00;
… Para as pessoas cuja remuneração base se fixasse entre € 600,00 e € 1.100,00,
em junho seria pago o montante calculado com base na fórmula
“subsídio/prestações = 1320 - 1,2 × remuneração”, sendo o remanescente
pago em novembro.
… Na totalidade no mês de novembro, às pessoas cuja remuneração base mensal
fosse superior a € 1.100,00.
Em 2014, a LOE 2014 previu que o subsídio de férias fosse pago na totalidade, a
qualquer trabalhador, em junho.

DECLARAÇÃO
MENSAL
DE REMUNERAÇÕES

DECLARAÇÃO MENSAL
DE REMUNERAÇÕES
Declaração de rendimentos de trabalho dependente,
das respetivas retenções, contribuições obrigatórias e
quotizações sindicais.
Devem ser comunicados todos os rendimentos
sujeitos a IRS, mesmo que isentos e ainda os
que se encontrem excluídos dessa tributação.

A declaração deve ser entregue até ao dia
do mês seguinte àquele em que foram pagos
os rendimentos.

Art. 2º , Portaria n.º 15-A/2014, de 24 de Janeiro

SOBRETAXA
EXTRAORDINÁRIA

SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA
Incidência de uma taxa de 3,5% sobre as remunerações
auferidas, depois de deduzidas as retenções e contribuições
obrigatórias, quando exceda o valor da RMMG.
São considerados os valores de rendimento cujo
pagamento ou colocação à disposição do respetivo
beneficiário incumba, por força da lei, à segurança
social ou a outra entidade.
A retenção na fonte é efetuada no momento em que
os rendimentos se tornam devidos nos termos da
legislação aplicável ou, se anterior, no momento do
seu pagamento ou colocação à disposição dos
respetivos titulares.

2011 IMPOSTO EXTRAORDINÁRIO SOBRE O SUBSÍDIO DE NATAL
Art. 176º, da Lei 83-C/2013, de 31 de Dezembro

CONTRIBUIÇÃO
EXTRAORDINÁRIA
DE SOLIDARIEDADE

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
DE SOLIDARIEDADE (CES)
2013...
A CES aplica-se às pensões com valor mensal a partir de € 1.350,00 e da seguinte
forma:

… 3,5% entre € 1.350,00 e € 1.800,00;
… 3,5% até € 1.800,00 e 16% sobre o remanescente das pensões de valor mensal
entre € 1.800,01 e € 3.750,00 (taxa global entre 3,5% e 10%);

… 10% acima de € 3.750,00. Às pensões situadas neste escalão, aplica-se ainda:
… 15% sobre o montante que exceda 12 vezes o valor do IAS, mas não
ultrapasse 18 vezes aquele valor;
… 40% sobre o valor que ultrapasse 18 vezes o valor do IAS.

Na determinação da taxa da Contribuição Extraordinária de Solidariedade, o 14.º
mês, ou equivalente, e o Subsídio de Natal são considerados mensalidades
autónomas.

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA
DE SOLIDARIEDADE (CES)
2014...
A CES aplica-se às pensões com valor mensal a partir de € 1.350,00 e da seguinte
forma:

… 3,5% entre € 1.000,00 e € 1.800,00;
… 3,5% até € 1.800,00 e 16% sobre o remanescente das pensões de valor mensal
entre € 1.800,01 e € 3.750,00 (taxa global entre 3,5% e 10%);

… 10% acima de € 3.750,00. Às pensões situadas neste escalão, aplica-se ainda:
… 15% sobre o montante que exceda 12 vezes o valor do IAS, mas não
ultrapasse 18 vezes aquele valor;
… 40% sobre o valor que ultrapasse 18 vezes o valor do IAS.

Na determinação da taxa da Contribuição Extraordinária de Solidariedade, o 14.º
mês, ou equivalente, e o Subsídio de Natal são considerados mensalidades
autónomas.

REDUÇÃO
REMUNERATÓRIA

REDUÇÃO REMUNERATÓRIA

LOE 2014

Art. 33º, da Lei 83-C/2013, de 31 de Dezembro

(Inconstitucional)

São reduzidas as remunerações totais ilíquidas mensais,

de valor superior a

675€, quer estejam em exercício de funções naquela data, quer iniciem tal exercício,
a qualquer título, depois dela, nos seguintes termos:

Para valores de remunerações superiores a €675 e inferiores a
€2000, aplica-se uma taxa progressiva que varia entre os 2,5% e
os 12%, sobre o valor total das remunerações;

12% sobre o valor total das remunerações superiores a €2000.

REDUÇÃO REMUNERATÓRIA

Lei 75/2014

, de 12 de Setembro.

São reduzidas as remunerações totais ilíquidas mensais das pessoas a que se refere o
n.º 9, de valor superior a €1 500, quer estejam em exercício de funções
naquela data, quer iniciem tal exercício, a qualquer título, depois dela, nos seguintes
termos:

… 3,5 % sobre o valor total das remunerações superiores a €1 500 e
inferiores a €2 000;
… 3,5 % sobre o valor de €2 000 acrescido de 16 % sobre o valor da
remuneração total que exceda os €2 000;
… 10 % sobre o valor total das remunerações superiores a €4 165.

CASO PRÁTICO

EVOLUÇÃO REMUNERATÓRIA

CASO PRÁTICO
A considerar...
… Técnico Superior
… Posição Remuneratória 5
… €1819,38
… Não Casado, Não Deficiente,
Continente, 0 Dependentes
… CGA e ADSE
Quais as remunerações líquidas mensais auferidas nos anos
de 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 pelo trabalhador
considerado?

CASO PRÁTICO
dezembro de 2010

A considerar...
… 10% de desconto para a CGA
… 1,5% de desconto para a ADSE
… 15% de retenção na fonte
… 20 dias de Subsídio de Refeição

ABONOS E DESCONTOS

VALOR

Vencimento

€ 1.819,38

Subsídio de Refeição

€ 85,40

CGA

€ - 181,94

ADSE

€ - 27,29

IRS Trabalho Dependente

€ - 272,00

TOTAL LÍQUIDO

€ 1.423,55

CASO PRÁTICO
dezembro de 2011

A considerar...
… 11% de desconto para a CGA
… 1,5% de desconto para a ADSE
… 16,5% de retenção na fonte
… 20 dias de subsídio de refeição
… 3,5% de redução remuneratória
… € - 667,19 de imposto
extraordinário sobre o subsídio de
natal (em novembro)

ABONOS E DESCONTOS

VALOR

Vencimento

€ 1.819,38

Redução Remuneratória

€ - 63,68

Subsídio de Refeição

€ 85,40

CGA

€ 193,13

ADSE

€ 26,34

IRS Trabalho Dependente

€ 289,00

TOTAL LÍQUIDO

€ 1.332,64

Face a dezembro de 2010

€ - 90,91

CASO PRÁTICO
dezembro de 2012

A considerar...
… 11% de desconto para a CGA
… 1,5% de desconto para a ADSE
… 15% de retenção na fonte
… 20 dias de subsídio de refeição
… 3,5% de redução remuneratória

… € - 1755,70 de subsídio de
férias (junho)

… € - 1755,70 de subsídio de
natal (em novembro)

ABONOS E DESCONTOS

VALOR

Vencimento

€ 1.819,38

Redução Remuneratória

€ - 63,68

Subsídio de Refeição

€ 85,40

CGA

€ 193,13

ADSE

€ 26,34

IRS Trabalho Dependente

€ 263,00

TOTAL LÍQUIDO

€ 1.358,64

Face a dezembro de 2011

€ 26,00

CASO PRÁTICO
dezembro de 2013 (com duodécimos)

A considerar...
… 11% de desconto para a CGA
… 2,25% de desconto para a ADSE
… 21,5% de retenção na fonte
… 20 dias de subsídio de refeição
… 3,5% de redução remuneratória
… Duodécimos de subsídio de
natal

ABONOS E DESCONTOS

VALOR

Vencimento

€ 1.819,38

Redução Remuneratória

€ - 63,68

Subsídio de Natal

€ 151,62

Redução Remuneratória

€ - 5,31

Subsídio de Refeição

€ 85,40

CGA

€ 193,13

CGA Natal

€ 16,09

ADSE

€ 39,50

ADSE Natal

€ 3,29

IRS Trabalho Dependente

€ 377,00

Sobretaxa Extraordinária

€ 23,00

IRS Trabalho Dependente Natal

€ 31,00

Sobretaxa Extraordinária

€ 1,00

TOTAL LÍQUIDO

€ 1.303,39

Face a dezembro de 2012

€ -55,25

CASO PRÁTICO
dezembro de 2013 (sem duodécimos)

A considerar...
… 11% de desconto para a CGA
… 2,25% de desconto para a ADSE
… 21,5% de retenção na fonte
… 20 dias de subsídio de refeição
… 3,5% de redução remuneratória

ABONOS E DESCONTOS

VALOR

Vencimento

€ 1.819,38

Redução Remuneratória

€ - 63,68

Subsídio de Refeição

€ 85,40

CGA

€ 193,13

ADSE

€ 39,50

IRS Trabalho Dependente

€ 377,00

Sobretaxa Extraordinária

€ 23,00

TOTAL LÍQUIDO
Face a dezembro de 2012

€ 1.208,47
€ -150,17

CASO PRÁTICO
janeiro de 2014 (com duodécimos)

A considerar...
… 11% de desconto para a CGA
… 2,5% de desconto para a ADSE
… 20% de retenção na fonte
… 20 dias de subsídio de refeição
… 10,705% de redução
remuneratória

… Duodécimos de subsídio de
natal

ABONOS E DESCONTOS

VALOR

Vencimento

€ 1.819,38

Redução Remuneratória

€ - 194,76

Subsídio de Natal

€ 151,62

Redução Remuneratória

€ - 16,23

Subsídio de Refeição

€ 85,40

CGA

€ 178,71

CGA Natal

€ 14,89

ADSE

€ 40,62

ADSE Natal

€ 3,38

IRS Trabalho Dependente

€ 324,00

Sobretaxa Extraordinária

€ 20,00

IRS Trabalho Dependente Natal

€ 27,00

Sobretaxa Extraordinária

€ 1,00

TOTAL LÍQUIDO

€ 1.235,80

Face a dezembro de 2013 (com duodécimos)

€ -67,59

CASO PRÁTICO
janeiro de 2014 (sem duodécimos)

A considerar...
… 11% de desconto para a CGA
… 2,5% de desconto para a ADSE
… 20% de retenção na fonte
… 20 dias de subsídio de refeição
… 10,705% de redução
remuneratória

ABONOS E DESCONTOS

VALOR

Vencimento

€ 1.819,38

Redução Remuneratória

€ - 194,76

Subsídio de Refeição

€ 85,40

CGA

€ 178,71

ADSE

€ 40,62

IRS Trabalho Dependente

€ 324,00

Sobretaxa Extraordinária

€ 20,00

TOTAL LÍQUIDO

€ 1.146,69

Face a dezembro de 2013 (sem duodécimos)

€ -61,78

CASO PRÁTICO
agosto de 2014 (com duodécimos)

A considerar...
… 11% de desconto para a CGA
… 3,5% de desconto para a ADSE
… 21,5% de retenção na fonte
… 20 dias de subsídio de refeição
… Duodécimos de subsídio de
natal

ABONOS E DESCONTOS

VALOR

Vencimento

€ 1.819,38

Subsídio de Natal

€ 151,62

Subsídio de Refeição

€ 85,40

CGA

€ 200,13

CGA Natal

€ 16,68

ADSE

€ 63,68

ADSE Natal

€ 5,31

IRS Trabalho Dependente

€ 391,00

Sobretaxa Extraordinária

€ 23,00

IRS Trabalho Dependente Natal

€ 32,00

Sobretaxa Extraordinária

€ 1,00

TOTAL LÍQUIDO

€ 1.323,61

Face a janeiro de 2014 (com duodécimos)

€ 87,80

CASO PRÁTICO
agosto de 2014 (sem duodécimos)

A considerar...
… 11% de desconto para a CGA
… 3,5% de desconto para a ADSE
… 21,5% de retenção na fonte
… 20 dias de subsídio de refeição

ABONOS E DESCONTOS

VALOR

Vencimento

€ 1.819,38

Subsídio de Refeição

€ 85,40

CGA

€ 200,13

ADSE

€ 63,68

IRS Trabalho Dependente

€ 391,00

Sobretaxa Extraordinária

€ 23,00

TOTAL LÍQUIDO

€ 1.226,97

Face a janeiro de 2014 (sem duodécimos)

€ 80,28

CASO PRÁTICO
dezembro de 2014 (com duodécimos)

A considerar...
… 11% de desconto para a CGA
… 3,5% de desconto para a ADSE
… 21,5% de retenção na fonte
… 20 dias de subsídio de refeição
… 3,5% de redução remuneratória
… Duodécimos de subsídio de
natal

ABONOS E DESCONTOS

VALOR

Vencimento

€ 1.819,38

Redução Remuneratória

€ - 63,68

Subsídio de Natal

€ 151,62

Redução Remuneratória

€ - 5,31

Subsídio de Refeição

€ 85,40

CGA

€ 193,13

CGA Natal

€ 16,09

ADSE

€ 61,45

ADSE Natal

€ 5,12

IRS Trabalho Dependente

€ 377,00

Sobretaxa Extraordinária

€ 22,00

IRS Trabalho Dependente Natal

€ 31,00

Sobretaxa Extraordinária

€ 1,00

TOTAL LÍQUIDO

€ 1.280,62

Face a agosto de 2014 (com duodécimos)

€ -42,99

CASO PRÁTICO
dezembro de 2014 (sem duodécimos)

A considerar...
… 11% de desconto para a CGA
… 3,5% de desconto para a ADSE
… 21,5% de retenção na fonte
… 20 dias de subsídio de refeição
… 3,5% de redução remuneratória

ABONOS E DESCONTOS

VALOR

Vencimento

€ 1.819,38

Redução Remuneratória

€ - 63,68

Subsídio de Refeição

€ 85,40

CGA

€ 193,13

ADSE

€ 61,45

IRS Trabalho Dependente

€ 377,00

Sobretaxa Extraordinária

€ 22,00

TOTAL LÍQUIDO

€ 1.187,42

Face a agosto de 2014 (sem duodécimos)

€ -39,44

CASO PRÁTICO
Em suma...
Periodos

Com Duodécimos

Valor

%

Sem Duodécimos

Valor

%

Dez 2010

€ 1,423,55

-

-

€ 1,423,55

-

-

Dez 2011

€ 1.332,64

€ - 90,91

- 6,39

€ 1.332,64

€ - 90,91

- 6,39

Dez 2012

€ 1.358,64

€ 26,00

1,95

€ 1.358,64

€ 26,00

1,95

Dez 2013

€ 1.303,39

€ - 55,25

- 4,07

€ 1,208,47

€ - 150,17

- 11,05

Dez 2014

€ 1.235,80

€ - 67,59

- 5,19

€ 1.146,69

€ - 61,78

- 5,11

Agosto 2014

€ 1.323,61

€ 87,81

7,11

€ 1.226,97

€ 80,28

7,00

Dez 2014

€ 1.280,62

€ - 42,99

- 3,25

€ 1.187,52

€ - 39,45

-3,22

DEZ 2010 / DEZ 2014

€ - 142,93

- 10,04

€ - 236,03

- 16,58

LEGISLAÇÃO
DE APOIO

LEGISLAÇÃO REVOGADA
PELA LTFP
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho:
•

Regime jurídico do contrato individual de trabalho da Administração Pública.

Lei n.º 12-A/2008, excepto art. 88º a 115º:
•

Regime de vínculação, carreiras e remunerações dos trabalhadores da FP.

Lei n.º 58/2008, de 9 de Setembro:
•

Estatuto Disciplinar dos trabalhores que exercem FP.

Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro :
•

Regime do Contrato de Trabalho em FP.

LEGISLAÇÃO REVOGADA
PELA LTFP
Lei n.º 100/99, de 31 de Março:
•
•

Regime de Férias, Faltas e licenças.
Efeitos das Faltas por Doença:
– CT, Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (RGSS e RPSC).
– Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de Fevereiro (RGSS).
– LTFP, Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho (RGSS e RPSC).

Decreto-Lei n.º 325/99, de 18 de Agosto:
•

Regime da semana de trabalho de 4 dias.

Decreto-lei n.º 259/98, de 18 de Agosto :
• Regras e principios aplicáveis em matéria de duração e horário
de trabalho da FP.

LEGISLAÇÃO
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP)
•

Lei n.º 35/2014, de 20 de Junho .

Lei do Orçamento de Estado para 2014
•

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de Dezembro.

Código de Processo Civil (CPC)
•

Lei n.º 41/2013, de 26 de Junho.

Código do Trabalho (CT)
•
•

Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.
Lei n.º 27/2014, de 8 de maio (procede à sexta alteração ao Código do
Trabalho) .

Regime jurídico de protecção social na doença (RGSS)
•

Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de Fevereiro.

MUITO OBRIGADO!
EQUIPA RH
Quidgest | rh@quidgest.com

