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CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO 
 

 

REGULAMENTO INTERNO DO HORARIO DE TRABALHO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO 

 

NOTA JUSTIFICATIVA 

O regime regra referente aos horários de trabalho, de atendimento e funcionamento da Câmara 
Municipal de Baião, consta, atualmente, do “Regulamento Interno do Horário de Trabalho do 
Município de Baião”, o qual foi aprovado pelo órgão executivo municipal, na sua reunião ordinária de 
12 de junho de 2013, ao abrigo da legislação então vigente. 

Com a entrada em vigor da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, doravante designada por LTFP, passou a existir um novo quadro normativo 
de caráter global aplicável ao emprego público, onde estão definidas as regras respeitantes ao 
contrato de trabalho em funções públicas, ao seu exercício, bem como, as de organização e disciplina 
do trabalho, incluindo horários de prestação do trabalho e de funcionamento dos serviços e 
organismos públicos. 

Este quadro passou a estar enformado pelos Acordos Coletivos de Entidade Empregadora Pública 
(ACEP), outorgados em 25 de junho de 2015, entre o Município de Baião e as Associações Sindicais 
representativas dos trabalhadores do Município, onde foram estabelecidas normas sobre a duração e 
organização do tempo de trabalho, entre outras, bem como pelo regime constante dos Acordos 
Coletivos de Trabalho outorgados, nos termos do disposto no artigo 10.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho e do artigo 370.º da LTFP, sem prejuízo daqueles que venham ainda a celebrar-se. 

O funcionamento e a operacionalidade dos serviços da Câmara Municipal de Baião, tem como 
escopo principal a prestação de um serviço de excelência aos munícipes, cuja eficácia e eficiência 
passa, necessariamente, pela correta gestão dos recursos humanos existentes. 
 
A adoção de horários de trabalho ajustados às particularidades dos diversos serviços e funções 
municipais, devem constituir um instrumento de gestão para melhorar o funcionamento e a 
operacionalidade dos próprios serviços da Câmara Municipal de Baião. 
 
O presente regulamento tem por finalidade estabelecer as regras e os princípios em matéria de 
duração e horário de trabalho na Câmara Municipal de Baião, com respeito pelos condicionalismos 
legais impostos pela LTFP e leis conexas. Nele também se estabelece o modelo de controlo da 
assiduidade e da pontualidade aplicável aos trabalhadores da Câmara Municipal de Baião, 
salientando-se que a produtividade e a qualidade do serviço público depende do aproveitamento do 
tempo de trabalho. 
 
A elaboração do presente Regulamento foi objeto de consulta aos delegados sindicais da Câmara 
Municipal de Baião e na ausência da Comissão de Trabalhadores foi ouvido o Presidente da 
Associação de Trabalhadores da Câmara Municipal de Baião. 
 
Assim, no uso da competência prevista na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, conjugada com o disposto no artigo 75.º da LTFP, com o artigo 241.º da 
Constituição da República Portuguesa, é aprovado o presente “Regulamento Interno do Horário de 
Trabalho do Município de Baião”, que se rege pelo clausulado seguinte. 
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REGULAMENTO INTERNO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

O presente Regulamento é elaborado ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da 
República Portuguesa, do disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, da alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º, do artigo 75.º e 101.º da LTFP, na sua redação 
atual, conjugado com o Código do Trabalho, doravante designado por CT, aprovado pela Lei n.º 
7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual e pelos Acordos Coletivos de Trabalho aplicáveis. 

 

Artigo 2.º 

Objeto 

O presente Regulamento estabelece as regras aplicáveis à prestação de trabalho, organização, 
gestão e duração dos horários de trabalho, de abertura e funcionamento da Câmara Municipal de 
Baião, com respeito pela legislação habilitante. 

 

Artigo 3º 

Âmbito de Aplicação 

O presente Regulamento aplica-se a todos os trabalhadores em funções públicas da Câmara 
Municipal de Baião, qualquer que seja a natureza das suas funções, bem como às unidades 
orgânicas, de acordo com as especificidades legais, conjugado com os Acordos Coletivos de 
Trabalho aplicáveis. 

 

Artigo 4.º 

Definição dos regimes de prestação de trabalho 

1 – Compete ao Presidente da Câmara definir os períodos de funcionamento e atendimento na 
Câmara Municipal de Baião, com respeito pelo período normal de trabalho. 

2 - Por despacho do Presidente da Câmara, tomado sob proposta do Vereador do pelouro respetivo 
ou ainda do dirigente intermédio de 2º ou 3º Grau de cada serviço, podem ser implementadas 
modalidades de períodos de atendimento específicos, que se considerem mais adequados à natureza 
do serviço em causa, respeitando-se os condicionalismos do serviço e os procedimentos legais 
aplicáveis. 



 

 
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                            3/11 

 

CAPÍTULO II 

REGIMES DE TRABALHO E CONDIÇÕES DA SUA PRESTAÇÃO 

 

Artigo 5.º 

Regime Geral da Duração do Trabalho 

1 - O período normal de trabalho semanal é de trinta e cinco horas, repartidas por jornadas diárias de 
sete horas. 

2 - O trabalho a tempo completo corresponde ao período normal de trabalho semanal e constitui o 
regime regra de trabalho da Câmara Municipal de Baião. 

 

Artigo 6.º 

Semana de trabalho e descanso semanal 

1 – A Semana de trabalho é, em regra, de cinco dias. 

2 – Sem prejuízo do disposto no número anterior, os trabalhadores têm direito a um dia de descanso 
semanal obrigatório, acrescido de um dia de descanso semanal complementar, os quais são gozados 
em dias completos e sucessivos, respetivamente nos seguintes termos: 

a) Domingo e sábado; ou 
b) Domingo e segunda-feira; ou 
c) Sábado e sexta-feira; ou 
d) Outros, necessariamente consecutivos.  

3 – Os dias de descanso semanal podem ainda deixar de coincidir com o domingo e o sábado, nas 
situações expressamente previstas nos números 3 e 4 do artigo 124.º da LTFP. 

4 – Quando o serviço estiver organizado por turnos, os horários de trabalho serão escalonados para 
que cada trabalhador tenha dois dias de descanso por cada cinco dias de trabalho. 

5 – Os trabalhadores que efetuem trabalho aos fins-de-semana têm direito a gozar como dias de 
descanso semanal, pelo menos, um fim-de-semana completo em cada mês de trabalho efetivo. 

 

Artigo 7.º 

Regime especial da duração do trabalho a tempo parcial 

1 – O trabalho a tempo parcial corresponde a um período normal de trabalho semanal inferior ao 
praticado a tempo completo. 

2 – Pode ser prestado em todos ou alguns dias da semana, sem prejuízo do descanso semanal, 
devendo o número de dias de trabalho ser acordado com o trabalhador e cabendo a decisão ao 
Presidente da câmara municipal. 

3 - A mudança de trabalho a tempo completo para parcial, ou o inverso, carece de parecer favorável 
do dirigente máximo de cada serviço, cabendo a decisão ao Presidente da câmara municipal. 
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CAPÍTULO III 

HORÁRIOS DE TRABALHO E SUAS MODALIDADES 

 

Artigo 8º 

Horário de trabalho diário 

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

2 – A prestação de sete horas de trabalho diário é interrompida por um intervalo de descanso de 
duração não inferior a uma hora nem superior a duas horas, de modo a que os trabalhadores não 
prestem mais de cinco horas de trabalho consecutivo. 

3 – O trabalhador não pode prestar mais de cinco horas consecutivas de trabalho e, em qualquer 
caso, mais de nove horas de trabalho por cada dia de trabalho, incluindo nestas o limite de duração 
do trabalho suplementar. 

4 – A regra da aferição do cumprimento do período normal de trabalho tem periodicidade diária, sem 
prejuízo do horário flexível, em que será mensal, conforme o disposto no artigo 13.º deste 
regulamento. 

 

Artigo 9.º 

Horário de trabalho diurno e noturno 

1 – Considera-se período de trabalho diurno, o trabalho compreendido entre as 7 e as 22 horas do 
mesmo dia. 

2 – Considera-se período de trabalho noturno o compreendido entre as 22 horas de um dia e as 7 
horas do dia seguinte. 

3 – Considera-se ainda período de trabalho noturno o compreendido entre as 20 horas de um dia e as 
7 horas do dia seguinte aplicável às atividades previstas na cláusula 10ª do ACT 1/2009. 

4 – O trabalho noturno é remunerado com um acréscimo de 25% relativamente à remuneração do 
trabalho equivalente prestado durante o dia, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 160.º da LTFP. 

 

Artigo 10º 

Modo de verificação da assiduidade e pontualidade 

É aplicável à aferição do controlo da assiduidade e pontualidade dos trabalhadores da Câmara 
Municipal de Baião, o “Manual da aplicação de gestão de presenças”. 

 

Artigo 11.º 

Modalidades de Horário de Trabalho 

1 - Podem ser fixados para cada serviço e/ou unidade orgânica, os horários de trabalho que, em 
concreto, forem mais adequados ao desenvolvimento das suas competências, bem como às 
necessidades dos trabalhadores. 

2 – Em função da natureza e das atividades dos serviços da Câmara Municipal de Baião, podem ser 
adotados: 
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a) Horários com horas de entrada e saída fixas – horário rígido, incluindo a modalidade de 
horário desfasado; 

b) Horários com períodos obrigatórios de permanência – horário flexível; 
c) Horário noturno; 
d) Jornada continua; 
e) Horário por turnos; 
f) Horário a tempo parcial; 
g) Isenção de horário de trabalho; 
h) Meia jornada; 
i) Horários específicos. 

 
3 - Compete ao Presidente da Câmara, sob proposta do pessoal dirigente da respetiva unidade 
orgânica e dos respetivos responsáveis de serviço, ouvidos igualmente os Vereadores dos respetivos 
Pelouros, afetar os trabalhadores às modalidades e tipos de horários previamente estabelecidos. 

 

Artigo 12.º 

Horários com horas de entrada e saída fixos – Horário Rígido 

1 – Horário rígido é aquele que, exigindo o cumprimento da duração semanal do trabalho, se reparte 
por dois períodos diários, com horas de entrada e de saída fixas idênticas, separados por um 
intervalo de descanso. 

2 – Nos serviços de funcionamento comum que encerram aos fins-de-semana, vigora um regime de 
horário rígido. 

3 – Por conveniência do serviço ou a requerimento do trabalhador, pode ser fixado um horário rígido 
diferente, com outras horas de início e fim e outras durações de intervalo de descanso, desde que 
sejam respeitados os limites legais: trinta e cinco horas semanais, sete horas diárias, com um período 
de descanso igual ou superior a uma hora ou igual ou inferior a duas horas. 

4 – Por conveniência do serviço, podem ser fixadas horas diferentes de entrada e saída para um 
determinado grupo de trabalhadores de um mesmo serviço, sem prejuízo do período normal de 
trabalho diário. 

5 – Num regime de horário rígido são permitidos atrasos até 5 minutos no início do período da manhã 
e 5 minutos no início do período da tarde, sujeitos sempre a compensação no próprio dia e de modo a 
perfazer as sete horas diárias.  

6 - Os atrasos que excedam os 5 minutos de cada período, não são suscetíveis de compensação, 
devendo ser justificados junto do superior hierárquico. 

7 – Os atrasos referidos nos números anteriores podem ser injustificados, designadamente quando: 

a) Afetem o regular e eficaz funcionamento dos serviços; 
b) Comprometam a abertura ou o encerramento das instalações dentro do respetivo horário de 

funcionamento; 
c) Pelo seu caráter reiterado, acentuado e grave se afiguram como demonstrando um 

incumprimento do dever de pontualidade, nos termos da alínea j) do n.º 2 do artigo 73º da 
LTFP e demais disposições do regime disciplinar nela constante.  

 
Artigo 13.º 

Horários com períodos obrigatórios de permanência - Horário flexível 

1 – Horário flexível é o que permite ao trabalhador de um serviço gerir os seus tempos de trabalho, 
escolhendo as horas de entrada e de saída. 

2 – O regime de horário flexível pode ser aplicado por conveniência de serviço, mediante despacho 
fundamentado do Presidente da Câmara, ou a requerimento do interessado, desde que observados 
os requisitos previstos no presente artigo. 
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3 – A adoção da modalidade deste horário flexível e a sua prática não podem afetar o normal 
funcionamento do órgão ou serviço, nomeadamente: 
 

a) A flexibilidade não pode afetar o cumprimento das tarefas programadas e em curso, dentro 
dos prazos superiormente fixados, não podendo, em caso algum, originar inexistência de 
pessoal que assegure o normal funcionamento dos serviços; 

b) Deve assegurar-se 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. 
 

4 – A adoção de horário flexível está sujeita à observância das seguintes regras: 
a) É obrigatória a permanência do trabalhador nos seguintes períodos, também designados 

plataformas fixas: 
i) Período da manhã – das 10H00 às 12H00; 

ii) Período da tarde – das 14H00 às 16H00, devendo sempre ficar garantido o intervalo de 
descanso de uma hora; 

b) A duração média de trabalho para este regime, é de trinta e cinco horas semanais e de sete 
horas diárias; 

c) A prestação de trabalho em cada dia só pode ocorrer no período compreendido entre as 
8H30 e as 18H30, nunca podendo ser prestadas mais de nove horas de trabalho diárias; 

d) O tempo de trabalho diário deve ser interrompido por um só intervalo para descanso, ficando 
esse intervalo sujeito a registo obrigatório no sistema de verificação da assiduidade e 
pontualidade; 

e) Se das marcações efetuadas resultar um período inferior a uma hora, o sistema de 
verificação da assiduidade e pontualidade descontará automaticamente uma hora; 

f) O cumprimento da duração do trabalho deve ser aferido por referência ao período de um 
mês; 

g) A flexibilidade não pode afetar o normal e eficaz funcionamento dos serviços, especialmente 
o que respeita às relações com o público, devendo ficar sempre assegurada a abertura, os 
períodos de descanso e encerramento das instalações dentro do horário de funcionamento; 

h) Sempre que necessário, o respetivo superior hierárquico estabelece escalas de serviço para 
assegurar o regular funcionamento do serviço. 

5 – A prestação em cada mês de mais horas do que as consideradas obrigatórias por imperiosas 
razões de serviço, como tal reconhecidas pelo respetivo superior hierárquico, transitam 
obrigatoriamente como créditos para o mês seguinte, num máximo de 14 horas. 

6 – O débito de horas apurado no final de cada mês dá igual lugar à marcação de uma falta, que deve 
ser justificada nos termos da legislação aplicável, por cada período igual ou inferior à duração 
média diária de trabalho. 

7 – A ausência às plataformas fixas ou atraso, sem autorização prévia, dá origem à marcação de uma 
falta, a justificar nos termos legais, ainda que se mostre cumprido o número de horas exigido para 
a respetiva categoria. 

 

Artigo 14.º 

Horário noturno 

1 – Para além do disposto no artigo 9.º, considera-se período de trabalho noturno o prestado ao 
abrigo do disposto na cláusula 10.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 1/2009, de 28 de setembro. 

2 – Considera-se trabalhador noturno: 

a) o que presta, nos termos da lei, pelo menos, três horas por dia de trabalho noturno em cada 
dia ou que efetua durante o período noturno uma parte do seu tempo de trabalho anual; 

b) o que presta, nos termos do disposto na cláusula 10.ª do Acordo Coletivo de Trabalho n.º 
1/2009, de 28 de setembro, pelo menos, duas horas por dia de trabalho noturno em cada dia 
ou que efetua durante o período noturno uma parte do seu tempo de trabalho anual. 
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Artigo 15.º 

Jornada continua 

1 - A jornada contínua consiste na prestação ininterrupta de trabalho, executando um único período 
de descanso não superior a 30 minutos, gozado de forma a que cada trabalhador não preste mais de 
5 horas consecutivas de trabalho e que, para todos os efeitos legais, se considera tempo de trabalho. 

2 - A jornada contínua deve ocupar, predominantemente, um dos períodos do dia e determinar uma 
redução do período normal de trabalho diário nunca superior a 1 hora. 

3 - A jornada contínua pode ser autorizada nos seguintes casos: 

a) Trabalhador progenitor com filhos até à idade de 12 anos ou, independentemente da idade, 
com deficiência ou doença crónica; 

b) Trabalhador adotante, nas mesmas condições dos trabalhadores progenitores; 
c) Trabalhador que, substituindo-se aos progenitores, tenha a seu cargo neto com idade inferior 

a 12 anos; 
d) Trabalhador adotante, 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; 

e) Trabalhador estudante; 
f) No interesse do trabalhador, sempre que outras circunstâncias relevantes, devidamente 

fundamentadas, o justifiquem; 
g) No interesse do serviço, quando devidamente fundamentado. 

 
 

Artigo 16.º 

Horário por turnos 

1 - Considera-se horário por turnos qualquer modo de organização do trabalho em equipa em que os 
trabalhadores ocupem sucessivamente os mesmos postos de trabalho, incluindo o ritmo rotativo, que 
pode ser do tipo contínuo ou descontínuo, o que implica que os trabalhadores podem executar o 
trabalho a horas diferentes no decurso de um dado período de dias ou semanas. 

2 – A duração de trabalho de cada turno não pode ultrapassar os limites máximos dos períodos 
normais de trabalho. 

3 – O regime de trabalho por turnos é restrito aos trabalhadores que exercem funções em que a 
necessidade de efetuar este tipo de horário seja reconhecida, mediante despacho fundamentado do 
Presidente da Câmara Municipal ou Vereador com competência delegada. 

 
Artigo 17.º 

Horário a tempo parcial 

1 – Considera-se horário a tempo parcial o que corresponda a um período normal de trabalho 
semanal inferior ao praticado a tempo completo em situação comparável.  

2 - O trabalho prestado a tempo parcial pode ser prestado em todos ou em alguns dias da semana, 
sem prejuízo do descanso semanal, devendo o número de dias de trabalho ser fixado por acordo 
entre o trabalhador e a Câmara Municipal de Baião. 

 
Artigo 18.º 

Isenção de Horário 

1 - Gozam de isenção de horário de trabalho os trabalhadores titulares de cargos dirigentes e que 
chefiem equipas multidisciplinares. 
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2 – A isenção de horário de trabalho não dispensa a observância do dever geral de assiduidade, nem 
o cumprimento da duração semanal de trabalho legalmente estabelecida. 

3 – Para além dos casos previstos no n.º 1 do artigo 117.º da LTFP ou outras disposições legais, 
podem gozar da isenção de horário, mediante celebração de acordo escrito com a Câmara Municipal 
de Baião, em casos devidamente fundamentados, por conveniência de serviço e propostos pelo 
superior hierárquico, os trabalhadores integrados nas carreiras e categorias: 

a) Técnico Superior; 
b) Coordenador Técnico; 
c) Encarregado Geral Operacional. 

4 – O tempo de trabalho diário deve ser interrompido por um intervalo de descanso, nos termos 
gerais previstos na LTFP. 

5 – A modalidade de isenção de horário de trabalho adotada é a prevista na alínea c), do n.º 1 do 
artigo 118.º da LTFP, ou seja, com observância dos períodos normais de trabalho acordados. 

6 – As partes podem fazer cessar o regime de isenção, nos termos do acordo que o estabeleceu. 

7 – O regime de isenção de horário não dispensa os dirigentes, chefes de equipas multidisciplinares e 
trabalhadores que dele beneficiam de efetuar os registos de entrada e saída do serviço. 

 
Artigo 19.º 

Meia Jornada 

1 – Consiste na prestação de trabalho num período reduzido em metade do período normal de 
trabalho a tempo completo a que se refere o artigo 105.º da LTFP, sem prejuízo da contagem integral 
do tempo do serviço para efeito de antiguidade. 

2 – Podem beneficiar da prestação de trabalho na modalidade de meia jornada, os trabalhadores que 
reúnam, à data em que for requerida, um dos seguintes requisitos: 

a) Tenham 55 anos de idade ou mais e netos com idade inferir a 12 anos; 
b) Tenham filhos menores de 12 anos ou, independentemente da idade, com deficiência ou 

doença crónica. 
3 – A autorização para adoção da modalidade de horário de trabalho em regime de meia jornada 
cabe ao superior hierárquico do trabalhador. 

4 – A prestação de trabalho na modalidade de meia jornada não pode ter a duração inferior a um ano, 
tendo a mesma de ser requerida por escrito pelo trabalhador. 

5 – A adoção pela modalidade de meia jornada implica a fixação do pagamento de remuneração 
correspondente a 60% do montante total auferido em regime de prestação de trabalho em horário 
completo. 

 
Artigo 20.º 

Horários específicos 

Por despacho do Presidente da Câmara, podem ser autorizados horários de trabalho específicos, 

nomeadamente: 

a) A requerimento do trabalhador, em todas as situações previstas no regime de proteção à 

parentalidade nos termos do Código de Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009 de 12 de 

fevereiro  

b) A requerimento do trabalhador ao abrigo do estatuto trabalhador-estudante, nos termos 

do Código do Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro 



 

 
Praça Heróis do Ultramar, 4640-158 Baião 
Tel. +351 255 540 500   #   Fax. +351 255 540 510 
E-mail. geral@cm-baiao.pt   #   Web. www.cm-baiao.pt                                                                                                            9/11 

c) Outros que assim se justifiquem desde que legalmente previstos. 

 
Artigo 21.º 

Mapas de horário de trabalho 

1 – Através dos mapas de horários de trabalho a aprovar pelo Presidente da Câmara, nos termos 
previstos no artigo 4.º do presente Regulamento, são também estabelecidos os períodos de 
funcionamento e de atendimento ao público de cada serviço e equipamento municipal. 

2 – Os serviços devem 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 (aqui aplicável por 
força da remissão prevista na alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º da LTFP), com as devidas adaptações, 
nomeadamente nos locais de trabalho e nos locais de atendimento ao público, respetivamente. 

 

CAPÍTULO IV 
CONTROLO DA ASSIDUIDADE E PONTUALIDADE 

 
Artigo 22.º 

Âmbito e aplicação 

1 - As normas do presente capítulo aplicam-se a todos os trabalhadores cujo local de trabalho seja 
equipado com sistema automático ou outro de registo de assiduidade e pontualidade. 

2 - Os trabalhadores devem comparecer regularmente ao serviço, às horas que lhe foram designadas 
e aí permanecer continuamente, não podendo ausentar-se, salvo nos termos e pelo tempo 
necessário que tenha sido autorizado pelo superior hierárquico, sob pena de marcação de falta. 

 
Artigo 23.º 

Modo de verificação da assiduidade 

1 – A assiduidade, pontualidade bem como o cumprimento do período normal de trabalho dos 
trabalhadores da Câmara Municipal de Baião é verificado por sistema automático através de 
tecnologia de identificação biométrica, com salvaguarda do disposto no Regulamento Geral de 
Proteção de Dados 

2 – Todos os trabalhadores deverão registar nos terminais de ponto todas as entradas e saídas do 
seu local de trabalho, incluindo os períodos de descanso, serviço externo e outras ausências. 

3 – A falta de registo de marcação de ponto é considerada ausência ao trabalho, carecida de 
apresentação de justificação, nos termos da lei e despachos superiores, sob pena de vir a converter-
se em falta injustificada. 

4 - As irregularidades nos registos de ponto, resultantes de deficiências do sistema, ou de lapso 
manifesto do trabalhador, devidamente justificado, podem ser supridas por autorização do superior 
hierárquico, quando comprovada a normal comparência ao serviço do trabalhador em causa. 

5 - Compete ao pessoal dirigente e de chefia, ou, na sua inexistência, ausência ou impedimento, aos 
trabalhadores expressamente designados para o efeito, a verificação e controlo da assiduidade e 
pontualidade dos trabalhadores sob a sua dependência hierárquica, ficando responsabilizados pelo 
cumprimento das normas e procedimentos previstos neste regulamento. 

 
Artigo 24.º 

Relatório de assiduidade e pontualidade 

1 - Os dirigentes ou responsáveis dos serviços remeterão aos serviços de gestão de recursos 
humanos, até ao 5.º dia útil do mês seguinte a que reporta o registo de assiduidade, os relatórios 
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contendo os saldos de assiduidade bem como as irregularidades de registo verificadas em cada 
trabalhador do pessoal afeto à respetiva Unidade ou Subunidade Orgânica. 

2 - Compete ao Presidente, Vereadores e dirigentes com competências para o efeito, justificar ou 
injustificar as irregularidades de registo verificadas em cada trabalhador. 

 
Artigo 25.º 

Pausa do período de trabalho 

Por despacho do Presidente da Câmara pode ser concedido aos trabalhadores uma pausa até 15 
minutos, durante o primeiro e durante o segundo período de trabalho diário, desde que o trabalhador 
se encontre ao serviço há, pelo menos, 1 hora. 

 
Artigo 26.º 

Tolerância de ponto 

1 – Quando seja concedida tolerância de ponto devem ser assegurados os serviços essenciais da 
Câmara Municipal de Baião. 

2 – Os trabalhadores que prestam serviços essenciais: 

a) Devem comparecer ao trabalho, marcar o ponto, tendo direito a uma folga em dia a 
combinar com o dirigente do serviço; 

b) As eventuais ausências destes trabalhadores seguirão o regime legal de faltas, férias e 
licenças. 
3 – Os restantes trabalhadores: 

a) Podem comparecer por vontade própria ao serviço, caso em que devem marcar o respetivo 
ponto e o seu trabalho será equiparado a trabalho prestado em dia normal; 

b) No caso de não comparecerem ao serviço, os trabalhadores verão marcado código de 
ausência correspondente à tolerância de ponto; 

c) Na ausência justificada por tolerância de ponto desconta o subsídio de refeição.  
 
 

Artigo 27.º 

Dispensa do Trabalhador no dia do Aniversário 

1 - Os trabalhadores têm direito a dispensa ao trabalho no dia do seu aniversário, sendo esse dia 
considerado como serviço efetivo. 

2 – Quando o dia do aniversário coincida com dia feriado, tolerância de ponto, fim-de-semana ou 
gozo nesse dia se revele inconveniente para o serviço, deverá ser acordado entre o trabalhador e o 
respetivo superior hierárquico um dia alternativo para os efeitos do número anterior. 

3 – A dispensa referida no presente artigo deverá ser solicitada pelo interessado, em impresso 
próprio, com pelo menos quarenta e oito horas de antecedência, aos Serviços de Gestão de 
Recursos Humanos, que remeterão ao superior hierárquico para autorização. 

 
CAPÍTULO V 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 28.º 

Legislação subsidiaria, dúvidas e omissões 

1 - Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente Regulamento é aplicável o 
disposto no LTFP, os acordos coletivos de trabalho vigentes e no CT. 
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2 - As dúvidas resultantes da aplicação das normas constantes do presente Regulamento são 
resolvidas por despacho fundamentado do Presidente da Câmara ou Vereador com delegação de 
competências nesta matéria.  

 
Artigo 29.º 

Norma Revogatória 

É revogado o anterior Regulamento Interno do Horário de Trabalho na Câmara Municipal de Baião e 
toda e qualquer norma interna que contrarie o disposto no presente regulamento. 

 
Artigo 30.º 

Entrada em vigor 

O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação pelo executivo 

camarário, devendo ser publicado na página eletrónica da autarquia e dado conhecimento a todos os 

serviços e unidades orgânicas da Câmara Municipal de Baião. 

 


