Regulamento Interno de Horário de Trabalho
Preâmbulo
O Regulamento Interno de Horário de Trabalho dos trabalhadores da Câmara Municipal de Proença-aNova remonta a 2011, importando ajustá-lo à atual realidade legislativa e conformá-lo com as atuais
necessidades impostas pela organização e gestão dos serviços da autarquia.
Consagra o n.º 1 do artigo 75.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas doravante designada por
LTFP, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, que compete aos
Municípios, enquanto entidade empregadora pública, elaborar regulamentos internos do órgão ou
serviço contendo normas de organização e disciplina do trabalho.
Estipulando o n.º 2 do mesmo preceito legal que a entidade empregadora pública no âmbito da
elaboração desses regulamentos internos deve ouvir a comissão de trabalhadores, ou, na sua falta,
quando existam, a comissão sindical ou intersindical ou os delegados sindicais.
Neste contexto, o presente Regulamento tem por objetivo definir as normas e os princípios em matéria
de duração e horário de trabalho na Câmara Municipal de Proença-a-Nova, na observância dos
condicionalismos legais ditados pela LTFP e legislação conexa, aproveitando-se, de igual modo, para
redefinir as regras aplicáveis na verificação do cumprimento dos deveres de assiduidade e
pontualidade dos trabalhadores.
Almeja-se uma melhoria e rentabilidade dos serviços prestados, sem descurar a conciliação entre a
vida familiar e a vida profissional, procurando-se, estabelecer horários de trabalho ajustados às
necessidades da organização e dos trabalhadores.
Na ausência de comissão de trabalhadores e de comissão sindical ou intersindical foram consultados
os delegados sindicais bem como os trabalhadores do Município.
Assim, ao abrigo da competência regulamentar da Câmara Municipal de Proença-a-Nova prevista na
parte final da alínea K) do n.º1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, em
conformidade com o previsto no artigo 75.º da LTFP, conjugado com os artigos 241.º e 243.º da
Constituição da República Portuguesa é aprovado o presente Regulamento Interno de Horário de
Trabalho da Câmara Municipal de Proença-a-Nova.
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1.º
Lei habilitante
O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do previsto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 75.º da
LTFP, conjugado com o disposto nos artigos 241.º e 243.º da Constituição da República Portuguesa.
Artigo 2.º
Objeto
1.

O presente Regulamento estabelece as normas e os princípios em matéria de regimes de
prestação de trabalho, duração e organização do tempo de trabalho, dos horários de abertura e
funcionamento da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, em observância com os
condicionalismos legais ditados pela LTFP e leis conexas.

2.

Pelo presente Regulamento são também redefinidas as normas internas de registo e controlo da
pontualidade e assiduidade dos trabalhadores da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, que
integram o Anexo I e que fazem parte integrante deste Regulamento.
Artigo 3.º
Âmbito de aplicação

O presente Regulamento aplica-se a todos os trabalhadores em funções públicas, independentemente
da modalidade de contrato, qualquer que seja a natureza das suas funções, nos termos da lei em vigor.
Artigo 4.º
Definição dos regimes de prestação de trabalho
1.

Compete ao Presidente da Câmara, ou a quem este delegar, fixar os horários de trabalho, de
acordo com o disposto na lei e no presente Regulamento, atenta a natureza das funções, as
especificidades de cada um dos serviços e ou o interesse manifestado pelo trabalhador.

2.

Compete ao Diretor do Agrupamento de Escolas de Proença-a-Nova, fixar o horário de trabalho
do pessoal não docente, nos termos do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto-lei n.º 21/2019, de 30 de
janeiro que concretiza a transferência de competências para os órgãos municipais e das entidades
municipais no domínio da educação

3.

A modalidade de horário de trabalho praticada pelo trabalhador poderá ser alterada, mediante
requerimento formulado pelo interessado e dirigido ao Presidente da Câmara.
Artigo 5.º
Horário de trabalho

1.

Entende-se por horário de trabalho a determinação das horas de início e do termo do período
normal de trabalho diário ou dos respetivos limites, bem como dos intervalos de descanso.

2.

A duração do período normal de trabalho será de trinta e cinco horas semanais e sete horas
diárias, exceto no caso de horários flexíveis e no caso de regimes especiais de duração de trabalho.

3.

O período normal de trabalho é interrompido por um intervalo de descanso, de duração não
inferior a uma hora, nem superior a duas, exceto nos casos excecionais devidamente
fundamentados, de modo a que os trabalhadores não prestem mais do que cinco horas de
trabalho consecutivo.
Artigo 6.º
Mapas de horário de trabalho

Os serviços devem elaborar e manter afixados de modo visível os respetivos mapas de horário de
trabalho onde constem os elementos identificados no artigo 215.º do Código do Trabalho, com as
devidas adaptações, nomeadamente nos locais de trabalho e nos locais de atendimento ao público
respetivamente.

CAPÍTULO II
REGIMES DE TRABALHO E CONDIÇÕES DA SUA PRESTAÇÃO
Artigo 7.º
Modalidades de horário de trabalho
1.

2.

Os diferentes serviços da autarquia poderão adotar uma ou mais das seguintes modalidades de
horário:
a)

Horário rígido;

b)

Horário flexível;

c)

Jornada contínua;

d)

Horário desfasado;

e)

Trabalho por turnos;

f)

Outras modalidades admitidas por lei.

A aplicação de qualquer modalidade de horário não pode prejudicar o regular e eficaz
funcionamento dos serviços.
Artigo 8.º
Horário rígido

1.

Horário rígido é a modalidade de horário de trabalho em que o cumprimento da duração semanal
se reparte por dois períodos de trabalho diário, com horas de entrada e de saída fixas, separadas
por um intervalo de descanso, nos seguintes termos:
a)

b)

Para pessoal integrado em serviços administrativos e técnicos:
i.

Período da manhã - das 9h00 às 12h30m

ii.

Período da tarde - das 13h30m às 17h00m

Para pessoal integrado em serviços operacionais:
i.

Período da manhã - das 8h00 às 12h00

ii.

Período da tarde - 13h00 às 16h00

2.

Em casos excecionais, por conveniência do serviço ou a requerimento do trabalhador
devidamente fundamentado, pode ser fixado um horário rígido diferente do previsto no número
anterior, desde que sejam respeitados os limites legais, nomeadamente as 35 horas semanais, 7
horas diárias e um período de descanso de duração não inferior a 1 hora nem superior a 2 horas.

3.

As situações específicas relativas a serviços com atendimento ao público serão definidas por
despacho do Presidente, designadamente Balcão Único, Apoio aos Agentes Económicos e
Financiamento, Piscina, Pavilhão Desportivo, Posto de Turismo, Casa das Associações Biblioteca e
Polos da Biblioteca Municipal.

4.

O horário de funcionamento dos Julgados de Paz é elaborado em articulação com o Ministério da
Justiça.

Artigo 9.º
Horário Flexível
1.

Horário flexível é aquele que permite aos trabalhadores gerir os seus tempos de trabalho e a sua
disponibilidade, escolhendo as horas de entrada e saída desde que respeitando as plataformas
fixas (períodos de presença obrigatória).

2.

Por despacho do Presidente da Câmara podem ser fixados horários de trabalho específicos, a
tempo parcial ou com flexibilidade nas situações em que tal seja legalmente admissível.

3.

A adoção da modalidade de horário flexível e a sua prática não podem afetar o regular
funcionamento do órgão ou serviço, especialmente no que respeita às relações com o público,
assegurando a abertura e encerramento das instalações dentro do horário de funcionamento.

4.

A adoção de horário flexível está sujeita á observância das seguintes regras:
a)

Não podem ser prestadas, por dia, mais de nove horas de trabalho, exceto nos casos
legalmente previstos;

b)

Cumprimento de duas plataformas fixas:
i.

Período da manhã: das 10h00 às 12h00

ii.

Período da tarde: das 14h00 às 16h00;

c)

A jornada de trabalho diária é interrompida por um intervalo de descanso não inferior a 1
hora nem superior a 2 horas, no período compreendido entre as 12:00 e as 14:00;

d)

Não podem ser prestadas mais de 5 horas de trabalho consecutivo, exceto nos casos
legalmente previstos;

e)

O trabalhador deve cumprir o correspondente ao período normal de trabalho, aferindo-se a
média por cada período de 4 semanas.

5.

O não cumprimento das plataformas fixas não é compensável, exceto se devidamente autorizado
pelo respetivo superior hierárquico, implicando a perda total do tempo de trabalho normal,
correspondente ao dia ou parte em que tal se verifica, e dando origem à marcação de falta ou
meia falta consoante os casos.

6.

O saldo diário dos débitos e créditos individuais é transportado para o dia seguinte, até ao termo
de cada mês.

7.

O saldo positivo apurado no termo de cada mês e que não seja considerado como trabalho
extraordinário, pode mediante acordo do superior hierárquico, ser gozado no mês seguinte até
ao limite de quatro horas.

8.

O saldo negativo apurado no termo de cada mês implica o registo de uma falta de meio-dia
(ausência até quatro horas) ou de um dia (ausência até sete horas), conforme o período em falta,
a justificar nos termos da lei, exceto relativamente a trabalhadores portadores de deficiência, que
têm direito a transportar para o mês seguinte um débito até dez horas nas situações em que tal
seja legalmente admissível.

9.

A ausência de registo de saída e de entrada para o intervalo de descanso, implica o desconto de
um período de descanso de 1 hora.

10. Os trabalhadores sujeitos a este tipo de horário em contrapartida do direito de gestão individual
do horário de trabalho, devem:
a)

Cumprir as tarefas programadas e em curso, dentro dos prazos superiormente fixados, não
podendo, em todo o caso, a flexibilidade originar em caso algum, inexistência de pessoal que
assegure o normal funcionamento dos serviços;

b)

Assegurar a realização e a continuidade de tarefas urgentes, a obrigatoriedade de
comparências às reuniões de trabalho ou outras solicitações para que sejam convocados
dentro do período normal de funcionamento do serviço.
Artigo 10.º
Jornada contínua

1.

A jornada contínua consiste na prestação ininterrupta de trabalho, salvo um período de descanso
nunca superior a trinta minutos, que para todos os efeitos se considera tempo de trabalho.

2.

O período de descanso deve ser gozado de forma a que o trabalhador não preste mais de cinco
horas consecutivas de trabalho.

3.

A jornada contínua deve ocupar, predominantemente, um dos períodos do dia e determinar uma
redução do período normal de trabalho diário de 30 minutos.

4.

Sempre que os trabalhadores solicitem a fixação de jornada contínua, devem os pedidos ser
devidamente fundamentados, designadamente, com a indicação do horário que pretendem
praticar, o respetivo período de descano e o período de tempo que pretende praticar este horário.

5.

A jornada contínua pode ser adotada:

6.

a)

Nas situações previstas no artigo 114.º da LTFP;

b)

Pelo Presidente da Câmara, em casos excecionais devidamente fundamentados.

Nas situações cumulativas de amamentação ou aleitação e jornada contínua, a prestação de
trabalho é de 5 horas diárias.
Artigo 11.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, horas fixas
diferentes de entrada e de saída, podendo o mesmo ser fixado por conveniência de serviço, em casos
excecionais devidamente fundamentados, pelo Presidente da Câmara, ou em quem este delegar.
Artigo 12.º
Trabalho por turnos
1.

O trabalho por turnos consiste na organização 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.

A prestação de trabalho por turnos deve obedecer às regras previstas no n.º 4 do artigo 115.º da
LTFP, a saber:
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 prestados mais de cinco horas de trabalho consecutivo;

3.

4.

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 turnos só pode ocorrer após o dia de descanso.

O regime de trabalho por turnos é:
a)

Permanente quando for prestado em todos os sete 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;

d)

Total quando for prestado em, pelo menos, três períodos de trabalho diário;

e)

Parcial quando for prestado apenas em dois períodos.

Os serviços obrigam-se a fixar com, pelo menos, um mês de antecedência, as escalas de turno a
vigorar no mês seguinte.
Artigo 13.º
Teletrabalho

Considera-se teletrabalho a prestação laboral realizada com subordinação jurídica, habitualmente fora
do órgão ou serviço da entidade empregadora pública, e através do recurso a tecnologias de
informação e de comunicação, designadamente, a execução de tarefas com autonomia técnica tais
como a elaboração de estudos, pareceres e informações de caráter técnico.
Artigo 14.º
Interrupção ocasional
1.

2.

São consideradas como tempo de trabalho as seguintes interrupções ocasionais na prestação de
trabalho diário:
a)

As resultantes do consentimento da entidade empregadora pública;

b)

As ditadas por motivos técnicos, nomeadamente limpeza, manutenção ou afinação de
equipamentos, mudança de programas de produção, carga ou descargas de mercadoria, falta
de matéria-prima ou energia ou fatores climatéricos que afetem a atividade do órgão ou
serviço;

c)

As impostas por normas especiais de higiene, saúde e segurança no trabalho.

As interrupções ocasionais não podem dar origem a um dia completo de ausência do serviço e só
podem ser concedidas desde que não afetem o funcionamento do serviço.
CAPÍTULO III
TRABALHO SUPLEMENTAR
Artigo 15.º
Noção e limites de duração do trabalho suplementar

1.

Considera-se trabalho suplementar todo aquele que é prestado fora do horário de trabalho,
podendo ser prestado quando se destine a fazer face a acréscimos eventuais e transitórios de

trabalho que não justifiquem a admissão do trabalhador, ou em casos de força maior, ou ainda
quando se torne indispensável para prevenir ou reparar prejuízos graves para o Município,
carecendo sempre de autorização prévia, exceto por motivo de força maior.
2.

3.

O trabalho suplementar está sujeito por trabalhador 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.

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 motorista 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 Presidente
da Câmara, ou, quando esta não for possível, mediante confirmação por parte do Presidente,
a proferir nos 15 dias posteriores à ocorrência.

4.

O trabalhador é obrigado à prestação de trabalho suplementar salvo quando, havendo motivos
atendíveis expressamente solicite a sua dispensa.

5.

Não estão sujeitos à obrigação estabelecida no número anterior os trabalhadores nas seguintes
condições:
a)

Trabalhador deficiente;

b)

Trabalhadora grávida, puérpera ou lactante e trabalhador com filhos ou descendentes ou
afins de linha reta ou adotados com idade inferior a 12 anos ou portadores de deficiência;

c)

Trabalhador com doença crónica;

d)

Trabalhador-estudante, salvo em casos de força maior.
Artigo 16.º
Autorização para a realização de trabalho suplementar

1.

Sem prejuízo do mencionado no n.º 1 do artigo 15.º do presente Regulamento, a realização de
trabalho suplementar deve ser prévia e expressamente autorizada pelo Presidente da Câmara, ou
em quem este delegar.

2.

Existindo proposta de trabalho suplementar apresentada pelo superior hierárquico do
trabalhador, a mesma deve referir expressamente o trabalho a realizar, fundamentando a sua
necessidade e a impossibilidade de realização do mesmo em período de horário de trabalho.
Artigo 17.º
Registo do trabalho suplementar

1.

O registo do trabalho suplementar encontra-se sujeito a registo no Sistema de assiduidade, bem
como ao preenchimento em papel do correspondente formulário.

2.

O registo das horas de trabalho suplementar deve ser visado pelo trabalhador a seguir à sua
prestação.

3.

Do registo previsto no número anterior deve constar sempre a indicação expressa do fundamento
da prestação de trabalho suplementar, indicando sempre o trabalho suplementar efetivamente
realizado, com o maior detalhe possível.

4.

No mesmo registo devem ser anotados os períodos de descanso compensatório gozados pelo
trabalhador.

5.

Os suportes documentais do registo de trabalho suplementar devem estar permanentemente
atualizados, ser conservados em arquivo pelo prazo mínimo de 5 anos.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 18.º
Verificação do cumprimento das normas estabelecidas

Compete ao pessoal dirigente, e aos trabalhadores a quem tenham sido atribuídas competências de
coordenação de equipas, zelar pelo cabal cumprimento do disposto no presente Regulamento, bem
como apresentar propostas conducentes a uma eventual revisão ou alteração do mesmo.
Artigo 19.º
Casos omissos
Em tudo o que não estiver previsto no presente Regulamento, aplica-se o disposto na Lei Geral do
Trabalho em Funções Públicas e demais legislação em vigo aplicável neste âmbito.
Artigo 20.º
Norma revogatória
Com a entrada em vigor do presente Regulamento é revogado o Regulamento Interno de Horário de
Trabalho pulicado no Diário da República, 2.ª série n.º 77 de 19 de abril de 2011.
Artigo 21.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento Interno entra em vigor após a sua aprovação pela Câmara Municipal,
devendo ser publicitado por edital, afixado no edifício dos Paços do Concelho, divulgado em todos os
serviços e unidades orgânicas da Câmara Municipal e publicado na página eletrónica da autarquia.

ANEXO I
Registo e controlo da pontualidade e assiduidade dos trabalhadores
I Introdução
Estipula o artigo 104.º da LTFP, que a entidade empregadora pública deve manter um registo que
permita apurar o número de horas de trabalho prestadas pelo trabalhador, por dia e por semana, com
indicação da hora de início e do termo do trabalho, bem como dos intervalos efetuados, e nos casos
de órgãos ou serviços com mais de 50 trabalhadores, através de sistemas automáticos ou mecânicos.
Por forma a dar cumprimento a este normativo legal há muito que foi implementado o sistema de
controlo biométrico, o qual se tem vindo a generalizar a todos os trabalhadores.
Assim, o registo de assiduidade e pontualidade é efetuado através da oposição do dedo ou através da
leitura facial no terminal de leitura de dados biométricos. O terminal de leitura regista a hora de
entrada e de saída dos trabalhadores, sendo os dados biométricos conservados durante o período
necessário para a prossecução das finalidades a que se destinam.
No entanto, torna-se necessário redefinir as normas relativas à utilização do sistema biométrico, de
modo a clarificar e facilitar a sua utilização.

II Âmbito e normas
1. Todos os trabalhadores devem comparecer regular e continuadamente ao serviço nas horas que
estejam designadas, nos termos dos deveres de assiduidade e de pontualidade a que se encontram
sujeitos ao abrigo das alíneas i) e j) do n.º 2 do artigo 73.º da LTFP.
2. A falta de registo é considerada ausência do trabalhador, devendo a respetiva justificação ocorrer
nos termos da lei, sob pena de vir a converter-se em falta injustificada.
3. Em casos excecionais e devidamente fundamentados pelo superior hierárquico, o Presidente da
Câmara pode dispensar o registo pelo sistema de controlo biométrico.
4. Nos serviços em que não exista o registo de assiduidade por controlo biométrico a assiduidade é
verificada por registo métrico e ou livro de ponto, com respeito pelas regras acima definidas com
as necessárias adaptações ao tipo de registo.
5. Compete ao pessoal dirigente ou de chefia, ou na sua falta ou impedimento, a quem os substitua,
a verificação e controlo da assiduidade dos trabalhadores sob a sua dependência hierárquica.
6. A prestação de trabalho externo deve ser devidamente registada no sistema de verificação de
assiduidade.
7. É concedida tolerância até 15 minutos diários nos registos de entrada, em todas as modalidades
de horário, considerando-se, no caso de horário flexível, que a tolerância se reporta ao início do
período das plataformas fixas. Nos serviços com atendimento ao público a tolerância é de 5
minutos.
8. O tempo de trabalho resultante da tolerância deve ser compensado pelo trabalhador no próprio
dia, considerando-se o facto regularizado sem necessidade de outro procedimento. Este período
de tolerância é de utilização diária e insuscetível de acumulação.

III Infração
O uso fraudulento do sistema de verificação da assiduidade e pontualidade e dos seus dispositivos,
nomeadamente da sua aplicação informática, bem como o desrespeito pelas regras de utilização é
considerado infração disciplinar em relação ao seu autor e ao eventual beneficiário, nos termos e para
os efeitos do regime disciplinar constante dos artigos 176.º a 240.º da LTFP.

IV Dúvidas
As questões ou dúvidas suscitadas no âmbito desta matéria devem ser esclarecidas junto da Unidade
dos Recursos Humanos e, caso se revele necessário por despacho do Sr. Presidente da Câmara, ou a
quem este delegar.

Aprovado na reunião da câmara municipal do dia 1 de junho de 2020

