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Organização do Tempo de Trabalho 

 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

 

O presente regulamento suporta-se no regime de duração e organização do tempo 

de trabalho nos termos do Código de Trabalho, bem como na Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação 

atual, quando aplicável. 

 

Artigo 2.º 

Objeto 

 

1. Em tudo quanto não tenha sido objeto de regulação na legislação aplicável, o 

presente regulamento estabelece as regras relativas à duração e organização do 

tempo de trabalho e respetivos efeitos remuneratórios. 

2. O presente regulamento destina-se, simultaneamente, à aplicação das regras 

definidas nos termos do número anterior, no âmbito dos regimes da proteção na 

parentalidade e do estatuto de trabalhador-estudante. 

 

Artigo 3.º 

Âmbito de Aplicação Objetivo e Subjetivo 

 

1. O presente regulamento aplica-se aos diferentes serviços que compõem a 

estrutura orgânica da Inframoura. 

2. O presente regulamento aplica-se outrossim: 

a) A todos os trabalhadores que detenham vínculo de emprego com a 

Inframoura, em qualquer das suas modalidades e seja qual for o respetivo 

período de duração, ainda que ao abrigo de qualquer instrumento de 

mobilidade, salvo o disposto no n.º 3; 

b) Aos titulares de cargos de direção intermédia de 1.º, 2.º e 3.º graus, adiante 

designados por dirigentes. 
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3. A estagiários ao abrigo do Programa de Estágios Profissionais na Administração 

Local ou de qualquer outro programa; a trabalhadores ao abrigo de programas 

ocupacionais estabelecidos com o Instituto de Emprego e Formação Profissional; 

e a outros que se encontrem em situações legalmente equiparáveis feitas as 

necessárias adaptações. 

4. Estão excluídos do âmbito de aplicação do presente regulamento os 

colaboradores que não detenham com a Empresa uma relação jurídico-laboral 

ou de trabalho subordinado, nomeadamente: 

a) Os trabalhadores e os dirigentes que se encontrem a desempenhar funções 

em empresas municipais ou em organismos da Administração Pública Central, 

Regional ou Local em regime de comissão de serviço ou de qualquer 

instrumento de mobilidade; 

b) Os prestadores de serviços, bolseiros e outros que se encontrem em situações 

legalmente equiparáveis. 

 

Artigo 4.º 

Direitos e Deveres 

 

1. Sem prejuízo dos demais direitos e regalias decorrentes da lei ou do presente 

regulamento, os trabalhadores têm direito a: 

a) Ver reconhecidas e ponderadas as suas circunstâncias profissionais, pessoais 

e familiares no âmbito dos diversos procedimentos previstos no presente 

regulamento e dentro dos condicionalismos e requisitos legais e 

regulamentares aplicáveis; 

b) Participar nos procedimentos relativos a decisões que lhes digam diretamente 

respeito; 

c) Ser informados dos dados e elementos a si respeitantes quanto ao 

cumprimento da assiduidade e à execução da modalidade de horário de 

trabalho que lhe foi definida, atribuída ou acordada; 

d) Ser informados das alterações aos princípios e normas legais, regulamentares 

e contratuais do regime de duração e organização do tempo de trabalho. 

2. Sem prejuízo de outros deveres e obrigações impostos por lei ou decorrentes do 

presente regulamento, constituem deveres dos trabalhadores: 

a) Prestar todas as informações e fornecer todos os elementos e documentos 
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solicitados para efeitos de aplicação do regime legal e regulamentar da 

duração e organização do tempo de trabalho; 

b) Informar o respetivo superior hierárquico de todas as alterações verificadas 

nas circunstâncias que fundamentaram a atribuição de horários de trabalho 

específicos ou de quaisquer direitos e regalias decorrentes da lei ou do 

presente regulamento. 

 

Artigo 5.º 

Responsabilidade Disciplinar 

 

A violação das regras constantes do presente regulamento, o incumprimento dos 

deveres ou o exercício abusivo ou fraudulento dos direitos e regalias nele previstos 

são passíveis de fazer incorrer o respetivo infrator em responsabilidade disciplinar, 

na sequência do competente procedimento a instaurar nos termos do Código do 

Trabalho. 

 

Artigo 6.º 

Apresentação de Pedidos 

 

1. Todos os pedidos a apresentar pelos trabalhadores no âmbito do presente 

regulamento devem ser formulados em requerimento escrito e dirigidos ao 

Presidente do Conselho de Administração ou ao Vogal com competência delegada 

na área de gestão de pessoas, de acordo com o disposto no Código do Trabalho. 

2. Sem prejuízo do disposto em norma legal ou regulamentar especial, do 

requerimento deve constar: 

a) A identificação completa do requerente (nome, residência, número de 

trabalhador e categoria profissional); 

b) A indicação do pedido em termos claros e precisos, com referência expressa 

às disposições legais e ou regulamentares no qual se fundamenta. 

3. Os pedidos devem ser acompanhados dos elementos instrutórios a apresentar 

de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis, os quais podem 

ser entregues em momento posterior ao da apresentação do pedido no caso de, 

comprovadamente, a sua falta não ser imputável ao requerente. 
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Capítulo II 

Duração e Organização do Tempo de Trabalho 

 

Artigo 7.º 

Semana de Trabalho e Descanso Semanal 

 

1. A semana de trabalho é, em regra, de 5 dias. 

2. Os trabalhadores têm direito a um dia de descanso semanal obrigatório, 

acrescido de um dia de descanso semanal complementar. 

 

Artigo 8.º 

Regime da Duração do Trabalho 

 

1. O trabalho a tempo completo corresponde ao período normal de trabalho e 

constitui o regime regra de trabalho na Inframoura. 

2. Em casos devidamente fundamentados e autorizados pelo Presidente do 

Conselho de Administração ou pelo Vogal com competência delegada na área de 

gestão de pessoas, pode ser prestado trabalho a tempo parcial, sem prejuízo do 

descanso semanal. 

3. A passagem de trabalho a tempo completo para tempo parcial, ou o inverso, a 

título definitivo ou por período determinado carece de informação do responsável 

na qual este declare não existir prejuízo para o serviço e terá de ser formalizado 

mediante acordo escrito com o empregador. 

 

Artigo 9.º 

Mapas de Horário de Trabalho 

 

Os diferentes serviços da Inframoura devem ter afixado em lugar público e bem 

visível o mapa de horário de trabalho, que deverá ser elaborado pelo dirigente 

responsável por cada unidade orgânica, em colaboração com a Unidade de Gestão 

de Pessoas, e aprovado pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo Vogal 

com competência delegada na área de gestão das pessoas, de acordo com o disposto 

no Código do Trabalho. 

 

 



 

 
9 

 

Artigo 10.º 

Horário de Trabalho 

 

1. Entende-se por horário de trabalho a determinação das horas do início e do termo 

do período normal de trabalho ou respetivos limites, bem como dos intervalos de 

descanso. 

2. O horário de trabalho é aprovado por despacho do Presidente do Conselho de 

Administração ou do Vogal com competência delegada na área de gestão de 

pessoas. 

3. Para que um qualquer horário obtenha aprovação, do respetivo processo devem 

constar os seguintes documentos: 

a) A informação ou proposta dos serviços interessados; 

b) O parecer da Unidade da Gestão de Pessoas. 

4. A definição de qualquer horário incluirá, no mínimo, os seguintes elementos: 

a) Indicação da modalidade de horário; 

b) Indicação dos trabalhadores e dos responsáveis hierárquicos pelo controlo da 

assiduidade abrangidos; 

c) Indicação das horas de entrada e saída e dos dias de descanso; 

d) Indicação da data de entrada em vigor. 

5. Os horários de trabalho individualmente acordados não podem ser 

unilateralmente alterados. 

 

Artigo 11.º 

Horário de Trabalho Diurno e Noturno 

 

1. Considera-se trabalho diurno aquele que é prestado entre as 7:00 horas e as 

22:00 horas do mesmo dia. 

2. Considera-se trabalho noturno aquele que é prestado entre as 22:00 horas de 

um dia e as 7:00 horas do dia seguinte. 
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Artigo 12.º  

Modalidades de Horário de Trabalho 

 

1. Os serviços da Inframoura poderão adotar uma ou mais do que uma das 

seguintes modalidades de horário de trabalho em simultâneo, desde que tal 

tenha sido devidamente autorizado: 

a) Horário rígido; 

b) Horário flexível; 

c) Horário desfasado; 

d) Jornada contínua; 

e) Trabalho por turnos; 

f) Isenção de horário de trabalho. 

2. A aplicação de qualquer das modalidades de horário de trabalho referidas no     

n.º 1 não pode afetar o regular e eficaz funcionamento dos serviços, 

designadamente no que diz respeito às relações com o público. 

3. A alteração da modalidade de horário será aprovada pelo Presidente do Conselho 

de Administração ou pelo Vogal com competência delegada na área de gestão de 

pessoas, com parecer do responsável pelo serviço. 

4. As propostas de aprovação de horário serão obrigatoriamente dirigidas à Unidade 

de Gestão de Pessoas, que informará da conformidade dos mesmos com a 

legislação em vigor e com o presente Regulamento e registará os horários após 

a devida aprovação, nos termos do número anterior. 

 

Artigo 13.º 

Horário Rígido 

 

1. O horário rígido é aquele que, exigindo o cumprimento da duração semanal de 

trabalho, se reparte por dois períodos, com horas de entrada e saída fixas, 

separadas por um intervalo para descanso. 

2. O horário rígido é o seguinte: 

a) Serviços Administrativos: 

Período da manhã – das 9:00 horas às 13:00 horas 

Período da tarde – das 14:00 horas às 17:30 horas 
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b) Serviços Operacionais: 

Período da manhã – das 8:00 horas às 12:00 horas 

Período da tarde – das 13:00 horas às 17:00 horas 

3. Pode ser fixado pelo Presidente do Conselho de Administração, ou pelo Vogal 

com competência delegada na área de gestão de pessoas, por conveniência de 

serviço, um horário rígido diferente do previsto no número anterior, 

designadamente, com períodos de início e fim diferentes e períodos de descanso 

com duração diferente, desde que respeitados os limites legais. 

 

Artigo 14.º 

Horário Flexível 

 

1. Horário flexível é aquele que permite aos trabalhadores, dentro do período de 

funcionamento, gerir os seus tempos de trabalho, escolhendo as horas de 

entrada e saída, com respeito pelas plataformas fixas e pelo estabelecido no 

presente artigo. 

2. O horário flexível decorre entre as 7:30 horas e as 19:30 horas, sendo obrigatória 

a presença dos trabalhadores no serviço durante as seguintes plataformas fixas: 

a) Período da manhã – das 10:00 horas às 12:30 horas; 

b) Período da tarde – das 14:30 horas às 16:30 horas. 

3. A sujeição ao regime de horário flexível não isenta o trabalhador de comparecer 

pontualmente ao serviço, durante o período normal de funcionamento do 

mesmo, quando convocado para reuniões de trabalho ou quando a necessidade 

de execução de trabalhos de caráter urgente o justifique, devendo, contudo, 

sempre que possível ser salvaguardada a realização das atividades ou tarefas 

prioritárias dentro das plataformas fixas mencionadas no n.º 2 do presente 

artigo. 

4. Os trabalhadores não podem ausentar-se do serviço nos períodos das 

plataformas fixas, sob pena de marcação de falta, a justificar nos termos legais, 

exceto quando se encontrem em serviço externo, em formação profissional ou 

em outras situações contempladas na lei. 

5. O intervalo de descanso não pode ser inferior a uma hora nem superior a duas 

horas e decorre entre as 12:00 horas e as 14:30 horas. 

6. É descontada automaticamente uma hora de almoço aos trabalhadores que, 
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injustificadamente, não efetuem o registo da saída e entrada no intervalo de 

descanso ou quando o intervalo entre as picagens seja inferior a uma hora. 

7. Não podem ser prestadas mais do que duas horas por dia para além do período 

normal de trabalho diário. 

8. A compensação de créditos ou de débitos de tempo de trabalho é efetuada 

respetivamente por redução ou alargamento do período de trabalho diário, 

dentro do limite referido, de forma a não afetar o regular e eficaz funcionamento 

dos serviços. 

9. O período de aferição do cumprimento da duração do trabalho é mensal, devendo 

as compensações dos débitos de tempo de trabalho serem efetuados até ao final 

de cada mês. 

10. O crédito de horas registado no final de cada mês transita para o mês seguinte 

àquele que conferiu ao trabalhador o direito à atribuição do mesmo, até ao 

máximo do período igual à duração normal diária do trabalho. 

11. O gozo do crédito de horas transitado apenas pode ocorrer fora das plataformas 

fixas. 

12. As ausências resultantes da utilização do gozo do crédito de horas transitado 

serão consideradas como tempo efetivo de serviço para todos os efeitos legais. 

13. A não observância do disposto no n.º 9 do presente artigo será transmitida ao 

respetivo superior hierárquico a quem cabe pronunciar-se quanto à justificação 

ou injustificação do débito de tempo. 

14. A não justificação por parte do superior hierárquico, nos termos do número 

anterior, dá lugar ao início do procedimento de injustificação de falta, nos 

seguintes termos: 

a) Por cada período inferior à duração média diária do trabalho, nas seguintes 

situações: 

i) ½ de falta, se o débito for até meio período normal de trabalho; 

ii) 1 dia de falta, se o débito for superior a meio período normal de trabalho. 

b) Cada período igual à duração média diária do trabalho corresponde a 1 dia de 

falta. 

15. A marcação das faltas previstas no número anterior é reportada ao último dia ou 

dias do período de aferição a que o débito respeita. 

16. Relativamente aos trabalhadores portadores de deficiência, o débito de horas 
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apurado no final de cada um dos períodos de aferição pode ser transposto para 

o período imediatamente seguinte e nele compensado, desde que não ultrapasse 

o limite de dez horas para o período do mês. 

17. Os trabalhadores a quem tenha sido concedido o direito de gestão individual do 

seu horário de trabalho, devem em contrapartida: 

a) Cumprir as tarefas programadas e em curso, dentro dos prazos superiormente 

fixados, não podendo 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 comparência às reuniões de trabalho, ou outras solicitações para que os 

trabalhadores sejam convocados dentro do período normal de funcionamento 

dos serviços. 

 

Artigo 15.º 

Horário Desfasado 

 

1. O horário desfasado é aquele que, apesar de manter inalterado quer a duração 

do trabalho diário quer a semanal, permite estabelecer horas fixas diferentes de 

entrada e saída num determinado serviço ou para determinado grupo de pessoal. 

2. A prestação diária de trabalho não poderá ser superior ao período normal de 

trabalho, devendo haver um intervalo de descanso de duração não inferior a 1 

hora, nem superior a 2 horas, de modo a que os trabalhadores não prestem mais 

do que 5 horas de trabalho consecutivo. 

3. Esta modalidade de horário poderá ser praticada em regime de rotatividade entre 

trabalhadores. 

 

Artigo 16.º 

Jornada Contínua 

 

1. A jornada contínua consiste na prestação ininterrupta de trabalho, excetuando um 

único período de descanso não superior a 30 minutos, que, para todos os efeitos, 

se considera tempo de trabalho. 

2. A jornada contínua deve ocupar, predominantemente, um dos períodos do dia e 

determina uma redução do período normal de trabalho diário até 60 minutos. 
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3. A jornada contínua pode ser autorizada nos seguintes casos: 

a) Trabalhador progenitor com filhos até à idade de 12 anos, ou portadores de 

deficiência ou doença crónica independentemente da idade; 

b) Trabalhador adotante, nas mesmas condições dos trabalhadores progenitores; 

c) Trabalhador que, substituindo-se aos progenitores, tenha a seu cargo 

descendente com idade inferior a 12 anos; 

d) Trabalhador-estudante; 

e) No interesse do trabalhador, sempre que outras circunstâncias relevantes, 

devidamente fundamentadas o justifiquem; 

f) No interesse do serviço, quando devidamente fundamentado; 

g) Trabalhador adotante, ou tutor, ou pessoa a quem foi deferida a confiança 

judicial ou administrativa do menor, bem como o cônjuge ou a pessoa em união 

de facto com qualquer daqueles ou com progenitor, desde que viva em 

comunhão de mesa e habitação com o menor. 

4. Nas situações previstas nas alíneas a), b), c) e g) do número anterior, o menor ou 

o filho portador de deficiência ou doença crónica independentemente da idade tem 

que viver com o trabalhador em comunhão de mesa e habitação. 

5. Quando ambos os progenitores forem trabalhadores da Inframoura, a jornada 

contínua prevista nas alíneas a), b), c) e g) do número anterior, pode ser 

autorizada a um dos progenitores ou a ambos em períodos não coincidentes. 

 

Artigo 17.º 

Cumulação de Jornada Contínua e Dispensas 

 

A dispensa para amamentação ou aleitação, prevista no diploma que regulamenta 

em matéria da proteção da maternidade e da paternidade, pode ser acumulada com 

jornada contínua ou com o horário de trabalhador-estudante, não podendo implicar 

no total uma redução do período normal de trabalho superior a 2 horas diárias. 

 

Artigo 18.º 

Trabalho por Turnos 

 

1. Em caso de necessidade de funcionamento permanente dos serviços, com 

fundamento na prossecução do interesse público, pode ser adotado o regime de 
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trabalho por turnos. 

2. A definição e organização dos turnos deve obedecer às seguintes regras: 

a)  Os turnos não podem ter duração superior a oito horas;  

b)  Os turnos devem, sempre que possível, ser organizados de modo a que o 

início e o termo do período normal de trabalho diário ocorram no mesmo dia; 

c)  Pode haver sobreposição de quinze minutos entre cada turno, sempre que tal 

se justifique em função da natureza das tarefas em execução; 

d)  As interrupções de trabalho destinadas a repouso ou refeições com duração 

não superior a trinta minutos consideram-se tempo de trabalho para todos os 

efeitos legais e regulamentares; 

e)  Não podem ser prestadas mais do que cinco horas consecutivas de trabalho, 

salvo nos casos de laboração contínua; 

f)  O trabalhador não deve prestar mais do que seis dias de trabalho 

consecutivos. 

3. Os trabalhadores em regime de turnos não estão impedidos de prestar trabalho 

suplementar, mesmo que lhes seja devido o acréscimo remuneratório. 

 

Artigo 19.º 

Isenção de Horário de Trabalho 

 

1. Os trabalhadores podem gozar de isenção de horário de trabalho mediante 

celebração de acordo escrito com a Inframoura, desde que tal isenção seja 

admitida por lei. 

2. A isenção de horário de trabalho, prevista no número anterior, não dispensa a 

observância do dever geral de assiduidade, nem do cumprimento da duração 

semanal do horário de trabalho legalmente estabelecida. 

 

Artigo 20.º  

Concessão do Estatuto de Trabalhador-Estudante 

 

1. O estatuto de trabalhador-estudante é concedido mediante despacho do 

Presidente do Conselho de Administração ou do Vogal com competência delegada 

na área de gestão de pessoas e a pedido do trabalhador interessado, do qual deve 

constar: 
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a) O nome e a carreira profissional do trabalhador; 

b) O serviço a que o mesmo está afeto; 

c) O nível de educação escolar ou o curso a frequentar, consoante o que for 

aplicável; 

d) O estabelecimento ou instituição de ensino ou de formação profissional onde 

está matriculado; 

e) O horário de trabalho específico pretendido, com indicação dos respetivos 

elementos caracterizadores, consoante o que for aplicável, designadamente as 

horas de entrada e de saída e os períodos de presença obrigatória referentes a 

cada dia da semana de trabalho; 

f) A indicação do horário escolar escolhido em cumprimento do estabelecido no 

Código do Trabalho. 

2. O pedido de concessão do estatuto de trabalhador-estudante deve ser 

acompanhado dos documentos necessários a fim de comprovar os elementos 

constantes do requerimento. 

3. O despacho de concessão do estatuto de trabalhador-estudante deve ser proferido 

no prazo de quinze dias úteis, contados da data de apresentação do pedido, e é 

precedido de parecer do superior hierárquico do requerente e de informação 

técnica da Unidade de Gestão de Pessoas. 

4. O estatuto de trabalhador-estudante considera-se concedido na data da 

notificação ao interessado do despacho de deferimento do pedido. 

5. O estatuto de trabalhador-estudante é concedido para o ano letivo em causa e a 

sua manutenção para os anos letivos seguintes depende de pedido do trabalhador, 

a apresentar nos termos previstos no n.º 1 e do qual deve constar a declaração 

relativa ao aproveitamento escolar no ano letivo transato, bem como a 

documentação que a comprove. 

 

Artigo 21.º 

Horários Específicos para Trabalhador-Estudante 

 

1. Para efeitos do disposto no Código do Trabalho, a dispensa de trabalho só será 

concedida no caso de o trabalhador-estudante demonstrar que a flexibilidade de 

horário não lhe permite a frequência das aulas e ou a deslocação ao 

estabelecimento de ensino, ou no caso de se vir a concluir que a dispensa de 
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trabalho por um número de horas inferior ao máximo permitido por lei é mais 

benéfica para o funcionamento e operacionalidade do serviço. 

2. No caso de, à data do pedido de concessão do estatuto de trabalhador-estudante, 

o trabalhador já se encontrar a prestar trabalho na modalidade de horário flexível, 

o horário específico só será concedido mediante a demonstração de que aquele 

horário não lhe permite a frequência das aulas e ou a deslocação para o 

estabelecimento de ensino. 

3. O trabalhador que preste trabalho em regime de turnos deve indicar, no pedido 

de concessão do estatuto de trabalhador-estudante ou logo que lhe seja possível, 

quais as aulas que se propõe frequentar e o respetivo horário, a fim de ser inserido 

nos turnos que lhe possibilitem essa frequência. 

 

Artigo 22.º 

Prestação de Provas de Avaliação 

 

1. O trabalhador-estudante deve justificar a sua ausência mediante a entrega, no 

prazo de dois dias úteis, de declaração comprovativa da presença na prova de 

avaliação emitida pelo estabelecimento de ensino respetivo. 

2. O disposto no artigo 20.º é aplicável, com as devidas adaptações, às situações em 

que o trabalhador solicite a concessão do estatuto de trabalhador-estudante sem 

a atribuição de um horário de trabalho específico e apenas com direito a faltar 

justificadamente para a prestação de provas de avaliação. 

3. Nas situações em que o trabalhador-estudante tenha prestado trabalho 

suplementar nos dias de descanso ou feriado que antecedem o dia ou dias de 

realização de provas de avaliação, a justificação das ausências para prestação de 

provas de avaliação, nos termos do Código do Trabalho, carece de parecer 

favorável do respetivo superior hierárquico que ateste o cumprimento do mesmo 

diploma legal. 

 

Artigo 23. º 

Harmonização de Regimes 

 

1. A atribuição de horários de trabalho específicos ao abrigo do estatuto de 

trabalhador-estudante tem por efeitos: 

a) A cessação imediata da prestação de trabalho na modalidade de horário até aí 

praticada pelo trabalhador; 
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b) A revogação da autorização para acumulação de funções privadas que tenha 

sido concedida ao trabalhador, no caso de, após reanálise dos respetivos 

pressupostos de facto e de direito, se verificar incompatibilidade ou coincidência 

dos horários relativos ao exercício daquelas funções e ao estatuto de 

trabalhador-estudante. 

2. O estatuto de trabalhador-estudante é compatível com a prestação de trabalho na 

modalidade de isenção de horário de trabalho, na medida em que tenha sido 

concedido apenas com o direito a faltar justificadamente para a realização de 

provas de avaliação. 

 

Artigo 24.º  

Suspensão de Direitos e Regalias 

 

1. Durante o período de férias escolares, ficam suspensos os direitos e regalias 

inerentes ao estatuto de trabalhador-estudante, salvo no que respeita à prestação 

de provas de avaliação. 

2. Para efeitos do disposto no número anterior, o trabalhador deve prestar trabalho 

na modalidade de horário corrente praticada no serviço a que está afeto ou que 

lhe é aplicável por força da Lei ou do presente Regulamento. 

 

Artigo 25.º 

Revogação de Direitos 

 

1. Sem prejuízo do disposto no Código do Trabalho, o despacho de concessão do 

estatuto de trabalhador-estudante é revogado nas seguintes situações: 

a) Falsas declarações relativamente aos factos de que depende a concessão do 

estatuto de trabalhador-estudante; 

b) Incumprimento do dever de informação previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 

4.º; 

c) A pedido do trabalhador, na sequência da alteração ou cessação dos 

pressupostos e circunstâncias de facto que justificaram a atribuição do horário 

de trabalho específico ou de outras condições especiais de prestação do 

trabalho; 

d) Ineficácia do ato administrativo, decorrente de posteriores alterações no regime 

jurídico no qual se fundamentou. 
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2. A revogação é declarada pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo 

Vogal com competência delegada na área de gestão de pessoas, mediante 

despacho precedido de informação técnica da Unidade de Gestão de Pessoas, e 

opera-se com a notificação do mesmo ao trabalhador, determinando a cessação 

do gozo dos direitos e regalias inerentes ao estatuto de trabalhador-estudante. 

3. Para efeitos do disposto no número anterior, o trabalhador deve passar a prestar 

trabalho na modalidade de horário comum praticada no serviço a que está afeto 

ou que lhe é aplicável por força da lei ou do presente Regulamento. 

 

Artigo 26.º  

Proteção na Parentalidade 

 

São estabelecidas as regras destinadas à aplicação do regime de proteção na 

parentalidade aos trabalhadores da empresa, em execução e para efeitos do disposto 

no Código do Trabalho. 

 

Artigo 27.º 

Horários de Trabalho Específicos 

 

1. O pedido de atribuição do horário de trabalho flexível ou a tempo parcial deve ser 

acompanhado dos documentos previstos no Código do Trabalho e de outros 

documentos que o requerente considere relevantes para fundamentar a sua 

pretensão. 

2. No caso de o filho ser portador de deficiência ou de doença crónica, o pedido 

referido no número anterior deve, ainda, ser acompanhado do respetivo atestado 

médico comprovativo. 

3. O despacho de atribuição do horário de trabalho específico deve ser proferido no 

prazo de quinze dias úteis, contados da data de apresentação do pedido, e é 

precedido de parecer do superior hierárquico do requerente e de informação 

técnica da Unidade de Gestão de Pessoas. 

4. O horário de trabalho específico considera-se concedido na data da notificação ao 

interessado do despacho de deferimento do pedido. 
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Artigo 28.º  

Dispensa para Amamentação ou Aleitação 

 

1. A trabalhadora que pretenda usufruir da dispensa para amamentação ou aleitação 

deve indicar as horas que pretende utilizar para esses efeitos, por referência, se 

for esse o caso, a cada uma das partes de jornada de trabalho diária. 

2. Nos horários de trabalho com regimes de flexibilidade, a dispensa para 

amamentação ou aleitação pode abranger tempo de trabalho relativo aos períodos 

de presença obrigatória, sem prejuízo do cumprimento dos restantes elementos 

do horário. 

3. A trabalhadora deve apresentar o atestado médico comprovativo da amamentação 

no prazo de dez dias úteis contados da data em que o filho complete o ano de 

idade e, posteriormente, durante o tempo que durar a amamentação, com a 

periodicidade mensal, sob pena de cessação do gozo do direito à dispensa nos 

termos do disposto no artigo 31.º do presente regulamento. 

 

Artigo 29.º  

Harmonização de Regimes 

 

1. A atribuição de horários de trabalho específicos tem por efeitos: 

a) A cessação imediata da prestação de trabalho na modalidade de horário até 

então praticada pelo trabalhador; 

b) A revogação da autorização para acumulação de funções privadas que tenha 

sido concedida ao trabalhador, no caso de, após reanálise dos respetivos 

pressupostos de facto e de direito, se verificar incompatibilidade ou coincidência 

dos horários relativos ao exercício daquelas funções e à proteção na 

parentalidade. 

2. A dispensa para amamentação ou aleitação é compatível com a prestação de 

trabalho em qualquer das modalidades de horário previstas no presente 

regulamento, não podendo, no entanto, determinar, em caso algum, uma redução 

do período normal de trabalho diário superior a duas horas. 
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Artigo 30.º 

Revogação de Direitos 

 

1. O despacho pelo qual foram concedidos os direitos, regalias ou condições de 

trabalho especiais inerentes ao regime de proteção da parentalidade, aos 

trabalhadores com responsabilidades familiares é revogado nas seguintes 

situações: 

a) Falsas declarações relativamente aos factos de que dependeu a atribuição dos 

direitos, regalias ou condições de trabalho especiais; 

b) Incumprimento do dever previsto na alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º; 

c) A pedido do trabalhador, na sequência da alteração ou cessação dos 

pressupostos e circunstâncias de facto que justificaram a atribuição dos 

direitos, regalias ou condições de trabalho especiais; 

d) Ineficácia do ato administrativo, decorrente de posteriores alterações ao regime 

jurídico no qual se fundamentou. 

2. A revogação é declarada pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo 

Vogal com competência delegada na área de gestão de pessoas, mediante 

despacho precedido de informação técnica da Unidade de Gestão Pessoas e opera-

se com a notificação do mesmo ao trabalhador, determinando a cessação do gozo 

dos direitos, regalias ou condições de trabalho especiais inerentes ao regime de 

proteção na parentalidade.  

3. Para efeitos do disposto no número anterior, o trabalhador deve passar a prestar 

trabalho na modalidade de horário comum praticada no serviço a que está afeto 

ou que lhe é aplicável por força da Lei ou do presente Regulamento. 

 

Capítulo III 

Controlo da Pontualidade e Assiduidade 

 

Artigo 31.º 

Cumprimento dos Deveres de Assiduidade e de Pontualidade 

 

1. Os trabalhadores devem comparecer regularmente ao serviço às horas que lhes 

forem designadas e aí permanecer continuamente, não podendo ausentar-se sem 

autorização do superior hierárquico, sob pena de marcação de falta, nos termos 

da legislação aplicável. 



 

 
22 

 

2. As ausências motivadas por dispensas, serviço externo, tolerância de ponto, 

frequência de ações de formação ou outras que a lei assim determinar, são 

consideradas como prestação efetiva de trabalho para todos os efeitos legais. 

3. É considerada ausência ao serviço a falta de marcação de ponto, salvo o disposto 

no número seguinte. 

4. Em caso de avaria ou não funcionamento do sistema de controlo de assiduidade 

ou, ainda, de omissão de marcação por erro ou lapso, deve o trabalhador informar 

o respetivo superior hierárquico da ocorrência, submetendo a devida justificação 

à sua aprovação no prazo máximo de 24 horas. 

5. A prestação de serviço externo e as ausências para frequência de cursos de 

formação profissional, devidamente autorizadas, são registadas pela Unidade de 

Gestão de Pessoas na aplicação informática. 

6. Compete aos dirigentes, chefias e demais responsáveis dos serviços controlar a 

assiduidade e pontualidade dos trabalhadores na sua dependência hierárquica, 

sendo responsáveis pelo rigoroso cumprimento das presentes normas. 

 

Artigo 32.º 

Registo Biométrico 

 

1. O registo biométrico das entradas e saídas é feito em aparelho de registo 

eletrónico, o qual procede à leitura dos dados relativos ao trabalhador. 

2. Os dados pessoais são de acesso restrito e limitado à Unidade de Gestão de 

Pessoas e ao seu titular. 

 

Artigo 33.º 

Modo de Verificação da Pontualidade e Assiduidade 

 

1. Compete à Inframoura manter um registo que permita apurar o número de horas 

de trabalho por dia e por semana prestadas pelo trabalhador, com indicação da 

hora de início e de termo do período de trabalho, bem como dos intervalos 

efetuados, por sistema de verificação de assiduidade e pontualidade automático. 

2. Em casos excecionais e devidamente fundamentados pelo respetivo superior 

hierárquico, o Presidente do Conselho de Administração ou o Vogal com 

competência delegada na área de pessoas podem dispensar um trabalhador do 

registo por sistema automático. 
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3. A assiduidade é objeto de aferição através do sistema eletrónico de controlo do 

início e termo de cada período de trabalho, em equipamento que permita 

fornecer indicadores de controlo ao próprio trabalhador, ao respetivo superior 

hierárquico e à estrutura orgânica responsável pela gestão do sistema de 

controlo da assiduidade. 

4. É da competência da Unidade de Gestão de Pessoas, a organização e manutenção 

do sistema de registo de assiduidade e pontualidade dos trabalhadores ao serviço 

da Inframoura bem como a prestação de esclarecimentos a eventuais dúvidas 

colocadas pelos referidos trabalhadores. 

5. As entradas e saídas são registadas pelo próprio trabalhador no dispositivo de 

controlo de assiduidade. 

6. A verificação do cumprimento dos deveres de assiduidade e pontualidade, bem 

como do período normal de trabalho, é aferida através dos registos efetuados 

por cada trabalhador no sistema de controlo de assiduidade e das competentes 

justificações e informações dos respetivos superiores hierárquicos. 

7. O uso fraudulento do sistema de controlo da assiduidade e pontualidade, bem 

como o desrespeito pelo cumprimento do presente Regulamento, podem fazer o 

seu autor e o eventual beneficiário incorrer em responsabilidade disciplinar. 

8. Nas modalidades de horário rígido, desfasado, jornada contínua e turnos, são 

permitidos, a título excecional, atrasos no início dos períodos de trabalho, 

sujeitos a compensação no final do próprio dia, até ao máximo de 10 minutos 

diários. 

9. Os atrasos que excedam os 10 minutos não são suscetíveis de compensação, 

devendo ser justificados. 

10. Os atrasos referidos nos números anteriores podem ser injustificados quando 

afetem o regular e eficaz funcionamento dos serviços, nomeadamente no que 

respeita às relações com o público, ou comprometam a abertura e o 

encerramento das instalações dentro do horário de funcionamento. 

 

Artigo 34.º  

Ausências ao Serviço 

 

1. Todas as ausências ao serviço, incluindo as relativas a serviço externo, devem 

ser justificadas, confirmadas ou previamente autorizadas pelo superior 

hierárquico do trabalhador. 
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2. Depois de marcada a entrada ao serviço, a ausência do local de trabalho só é 

permitida por motivo de serviço externo, formação profissional ou situação 

atendível para efeitos de justificação de faltas. 

3. As ausências não justificadas nem confirmadas ou autorizadas equivalem a 

tempo de trabalho não cumprido. 

 

Artigo 35.º  

Tolerância de Ponto 

 

1. A tolerância de ponto consiste na isenção da obrigação de comparência ao serviço 

concedida aos trabalhadores que, em determinado dia útil, estão vinculados ao 

dever de assiduidade. Os trabalhadores em gozo de férias não estão vinculados 

a esse dever pelo que não são afetados pela medida, que por esse facto não tem 

efeitos de interrupção nem suspensão do período de férias. 

2. Da mesma forma, caso o dia de tolerância de ponto seja simultaneamente 

antecedido e precedido de um período de férias, o dia da tolerância é considerado 

como dia de férias. 

3. Os dias de tolerância de ponto são considerados como tempo de trabalho efetivo 

para todos os efeitos legais e regulamentares. 

4. O gozo dos dias de tolerância de ponto não pode afetar a operacionalidade e a 

continuidade dos serviços de funcionamento permanente, devendo ficar 

salvaguardada a realização das tarefas essenciais inerentes às respetivas 

competências. 

 

Artigo 36.º  

Direitos e Responsabilidades dos Trabalhadores 

 

1. É assegurado a todos os trabalhadores o direito à informação relativamente à 

respetiva assiduidade e pontualidade, designadamente no que respeita aos 

períodos de ausência, às irregularidades de registo de presenças, aos débitos e 

aos créditos de tempo. 

2. Constitui obrigação dos trabalhadores o cumprimento integral do presente 

Regulamento, bem como a correta utilização dos meios disponibilizados para 

registo e controlo da assiduidade e pontualidade. 
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Capítulo IV 

Férias e Faltas 

 

Artigo 37.º  

Marcação de Férias 

 

1. A marcação do período de férias é feita aquando da elaboração do mapa de 

férias, através de meio eletrónico ou quando não seja possível a sua inserção 

electrónica, através do modelo que para o efeito é remetido a cada trabalhador 

pela Unidade de Gestão de Pessoas. 

2. Para efeitos do disposto no presente artigo, compete à Unidade de Gestão de 

Pessoas informar os trabalhadores do número de dias de férias a que têm direito 

no ano em curso, de acordo com o disposto no Código do Trabalho ou da Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas, consoante os casos, discriminando os 

dias de férias relativos ao ano transato e ao ano em curso já gozados e a gozar. 

3. O trabalhador poderá marcar férias em períodos interpolados, por acordo entre 

as partes, desde que seja contemplado um período mínimo de 10 dias úteis 

consecutivos. 

4. Os mapas de férias são aprovados pelos respetivos superiores hierárquicos e 

pelos dirigentes até 31 de março. Depois de aprovados, deverão ser afixados nos 

locais de trabalho de 15 de abril até 31 de outubro de cada ano. 

 

Artigo 38.º  

Faltas para Acompanhamento de Familiares 

 

1. Ao abrigo do disposto no Código do Trabalho, são consideradas justificadas as 

faltas motivadas pela necessidade de acompanhar o cônjuge ou equiparado, os 

ascendentes, descendentes, adotandos, adotados e enteados, menores ou 

deficientes, a tratamento ambulatório, a consultas médicas, exames 

complementares de diagnóstico, vacinação obrigatória ou situações de natureza 

similar, que não possam realizar-se fora do período normal de trabalho e só pelo 

tempo estritamente necessário e desde que comprovadamente seja o 

trabalhador a pessoa mais adequada para o fazer. 

2. As faltas previstas no número anterior não determinam a perda de quaisquer 

direitos e são consideradas, salvo quanto à remuneração, como prestação efetiva 
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de serviço. 

 

Artigo 39.º  

Comunicação de Faltas 

 

1. A comunicação da falta pelo trabalhador, quando previsível, deve ser feita em 

modelo próprio com a antecedência mínima de 5 dias e, sempre que possível, 

deve coincidir com a apresentação do pedido para a respetiva justificação. 

2. Quando imprevisível, o trabalhador deve comunicar a falta ao respetivo superior 

hierárquico ou à Unidade de Gestão de Pessoas no próprio dia ou logo que 

possível, salvo se existirem motivos excecionais e atendíveis devidamente 

fundamentados. 

3. Incumbe ao superior hierárquico e à Unidade de Gestão de Pessoas a transmissão 

recíproca da comunicação da falta feita pelo trabalhador. 

 

Artigo 40.º 

Justificação de Faltas 

 

1. A justificação das faltas dadas ao abrigo do disposto no Código do Trabalho e do 

artigo 39.º do presente Regulamento é realizada mediante despacho do 

responsável pelo serviço respetivo, na sequência de pedido do trabalhador a 

apresentar em modelo próprio para o efeito. 

2. O pedido de justificação deve ser acompanhado de documentação que comprove 

o motivo da ausência do trabalhador, e apresentado no prazo de cinco dias úteis 

contados da data da comunicação da falta, salvo em situações ocasionais e 

excecionais devidamente fundamentadas. 

3. A documentação necessária à justificação das faltas pode ser entregue 

diretamente na Unidade de Gestão de Pessoas ou enviada através de correio 

registado. Neste último caso, releva para efeitos de cumprimento dos prazos de 

entrega a data da respetiva expedição, caso a data da sua entrada nos serviços 

seja posterior ao limite do referido prazo. 
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Capítulo V  

Trabalho Suplementar 

 

Artigo 41.º  

Fundamentação 

 

1. A necessidade de prestação de trabalho suplementar deve ser sempre 

fundamentada nos pressupostos, motivos e circunstâncias previstos no Código 

do Trabalho. 

2. O trabalho suplementar deve, em regra, ser prestado por trabalhadores que 

tenham o horário rígido como modalidade de horário de trabalho. 

3. Não é considerado trabalho suplementar aquele que tenha sido prestado fora do 

horário de trabalho, para execução de tarefas habituais, previstas ou 

anteriormente planificadas. 

 

Artigo 42.º  

Autorização e Determinação 

 

Compete aos dirigentes autorizar a prestação de trabalho suplementar, sob proposta 

do responsável do serviço respetivo, que deve ser apresentadas com a antecedência 

mínima de cinco dias úteis relativamente à data pretendida para o início da prestação 

de trabalho, sempre que possível e salvo situações ocasionais e excecionais 

devidamente fundamentadas. 

 

Artigo 43.º  

Trabalho Suplementar não Autorizado 

 

Não é devido qualquer acréscimo remuneratório pelo trabalho suplementar cuja 

realização não tenha sido previamente autorizada nos termos do artigo anterior. 

 

Artigo 44.º  

Trabalho Suplementar em Dias de Descanso Semanal e Feriados 

 

1. Para efeitos do disposto no Código do Trabalho, o trabalho suplementar prestado 

em dias de descanso ou feriados deve contemplar um intervalo de descanso com 
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a duração mínima de uma hora e que interrompa a jornada de trabalho diária, 

de modo a que os trabalhadores não prestem mais de cinco horas consecutivas 

de trabalho. 

2. Caso preste trabalho em regime de jornada contínua, o trabalhador pode solicitar 

a realização do trabalho suplementar sem alteração das condições da jornada 

diária, mediante a invocação de motivos atendíveis e devidamente 

fundamentados, não sendo dessa forma aplicável o disposto no número anterior. 

 

Artigo 45.º  

Prestação de Trabalho Suplementar em Horários com Regimes de 

Flexibilidade 

 

1. Sem prejuízo do disposto nos números seguintes e nos artigos 42.º e 43.º do 

presente Regulamento, nas modalidades de horários de trabalho com regimes 

de flexibilidade, considera-se trabalho suplementar aquele que exceda a duração 

do período normal de trabalho a que o trabalhador esteja obrigado e, no final do 

período de aferição, se apure como saldo de assiduidade positivo. 

2. A prestação de trabalho suplementar implica o cumprimento integral do tempo 

de trabalho relativo aos períodos de presença obrigatória. 

3. Nos serviços de funcionamento alargado e permanente, a prestação de trabalho 

suplementar por trabalhadores que pratiquem horários com regimes de 

flexibilidade só é admitida com fundamento nos pressupostos, motivos e 

circunstâncias previstos no Código do Trabalho e com sujeição aos limites 

estabelecidos no mesmo diploma legal. 

 

Artigo 46.º  

Retribuição de Trabalho Suplementar 

 

1. Para efeitos do disposto no Código do Trabalho e sem prejuízo do disposto no 

artigo 44.º do presente Regulamento, o pagamento da retribuição devida pela 

prestação de trabalho suplementar obedece aos seguintes condicionalismos e 

requisitos: 

a) No caso de o trabalhador ter cumprido a totalidade do período normal de 

trabalho diário referente ao dia em que realizou o trabalho suplementar; 

b) Para efeitos de apuramento do montante de retribuição, é considerado o 
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trabalho suplementar prestado, nos dias normais de trabalho, em sequência 

horária imediata ao fim do período normal de trabalho diário, salvo em 

situações ocasionais e excecionais devidamente fundamentadas e 

previamente autorizadas; 

c) A retribuição é devida logo que a prestação de trabalho suplementar tenha 

ocupado um período com duração igual ou superior a uma hora para além do 

período normal de trabalho diário; 

d) No apuramento do montante de retribuição são consideradas quer as horas 

completas de trabalho, quer as frações de meia hora subsequentes à primeira 

hora completa de trabalho. 

2. O pagamento da retribuição depende do preenchimento de modelo próprio pelo 

trabalhador, devendo o seu conteúdo ser integralmente confirmado pelo 

respetivo superior hierárquico.  

 

Capítulo VI  

Disposições Finais 

 

Artigo 47.º 

Legislação Subsidiária 

 

1. Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente livro é aplicável 

o disposto no Código do Trabalho. 

2. As dúvidas e omissões serão resolvidas por despacho do Presidente do Conselho 

de Administração ou do Vogal com competência delegada na área de gestão de 

pessoas. 

 

 

 

 


