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Vogais efectivos: 
- Dr.ª Ana Margarida Teles Freitas Bárbara Pita Moreira Neto

- Chefe de Divisão, que substituirá o presidente nas suas faltas ou
i m p e d i m e n t o s ;

- Carla Maria Aveiro Andrade Gouveia, Chefe de secção.

Vogais suplentes:
- Maria José Xavier de Freitas, Coordenador especialista;
- Maria Vanda Barcelos Martins, Chefe de secção.

18 - Este concurso reger-se-á pelo Decreto-Lei. n.º 204/98 e
Decreto-Lei. n.º 404-A/98, de 18-12.

Vice-Presidência do Governo Regional, 28 de Janeiro de
2 0 0 8 .

O CH E F E D E GA B I N E T E, Andreia Jardim

DIRECÇÃO REGIONAL D AADMINISTRAÇÃO PÚBLICAE LOCAL

Despacho n.º 1/2008

Considerando que o Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de A g o s t o ,
consagra as regras e princípios gerais em matéria de duração e de
horário de trabalho na Administração Pública e prevê a fixação
dos regimes de prestação de serviços e horários mais adequados
a cada serviço, mediante regulamento interno;

Considerando que o controlo de assiduidade da Direcção
Regional da Administração Pública e Local é actualmente
efectuado através de sistema automático de verificação (sistema
biométrico e cartão magnético);

Considerando que a determinação do horário de trabalho na
Administração Pública Regional é da competência do dirigente
máximo do serviço;

Nestes termos:
O Director Regional da Administração Pública e Local, ao

abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, determina o seguinte:

1 - É aprovado o Regulamento do horário de trabalho dos
trabalhadores da Direcção Regional da Administração Pública e
L o c a l ;

2 - O Regulamento, anexo ao presente Despacho e que dele
faz parte integrante, entra em vigor no dia 1 do mês seguinte ao
da sua publicação.

Direcção Regional da Administração Pública e Local, aos 25
de Janeiro de 2008.

O Director Regional, Jorge Paulo Antunes de Oliveira

A n e x o

R E G U L A M E N TO DO HORÁRIO DE TRABALHO 
D A DIRECÇÃO REGIONAL D A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAE LOCAL

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 1.º
Âmbito de aplicação

O presente Regulamento aplica-se a todos os funcionários e
agentes da Direcção Regional da Administração Pública e Local
(DRAPL), qualquer que seja o seu vínculo e a natureza das suas
funções, que trabalhem na sede da Direcção Regional.

Artigo 2.º
Duração do trabalho

1 - O período normal de trabalho diário tem a duração de sete
horas e a semana de trabalho é de cinco dias, sendo que os
funcionários e agentes têm direito a um dia de descanso semanal,
acrescido de um dia de descanso complementar, que devem
coincidir com o domingo e o sábado, respectivamente.

2 - Não é permitida a prestação de mais de cinco horas de
trabalho consecutivo, salvo em circunstâncias excepcionais.

3 - Todas as entradas e saídas, de qualquer dos períodos
diários de prestação do serviço, seja qual for o momento em que
ocorram, são registadas no sistema de verificação de assiduidade
e pontualidade instalado, através do sistema de controlo
mencionado no artigo 4.º.

Artigo 3.º
Deveres de assiduidade e de pontualidade

1- O pessoal dirigente e de chefia, embora isento de horário
de trabalho, está vinculado à observância do dever de
assiduidade e ao cumprimento da duração semanal de trabalho
legalmente estabelecida.

2- O pessoal não abrangido pela isenção de horário deve
comparecer regularmente ao serviço e cumprir o horário
resultante da aplicação da lei ou deste Regulamento.

3- As ausências ou saídas dentro do período de presença
obrigatória têm de ser previamente autorizadas pelo superior
hierárquico, sob pena de marcação de falta.

4- As ausências motivadas por dispensas e tolerâncias de
ponto são consideradas, para todos os efeitos legais, como
prestação efectiva de serviço.

5- É concedida uma dispensa até 15 minutos, no período da
manhã e no período da tarde, para pausa de café.

Artigo 4.º
Controlo do registo de assiduidade

1 - O cumprimento dos deveres de assiduidade e
pontualidade é verificado por sistema de controlo biométrico, e,
supletivamente, por sistema de cartão magnético.

2 - Afalta de marcação do ponto bem como o saldo mensal
negativo de duração igual ou inferior à duração média diária de
trabalho são consideradas ausências ao serviço.

3 - As faltas dadas nos termos do número anterior serão
reportadas ao último ou últimos dias do mês em que o tempo de
trabalho não foi prestado.

4 - É também considerada ausência do serviço a falta de
registo de entrada ou o registo de saída antes do termo do período
de trabalho.

5 - É ainda considerada ausência do serviço, com marcação
de falta injustificada, a ausência não autorizada entre o registo de
entrada e de saída.

6 - O Director Regional pode ainda instituir outros sistemas
de controlo, como seja o preenchimento de uma ficha de registo
da actividade diária.

7 - Em caso de não funcionamento do sistema de verificação
instalado ou de verificação de anomalia do cartão ou
esquecimento do mesmo pelo respectivo funcionário ou agente,
o registo é efectuado, imediatamente, pelo funcionário ou agente,
no impresso constante do Anexo II ao presente regulamento,
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rubricado pelo respectivo superior hierárquico, e endereçado ao
Director Regional.

8- O impresso mencionado no número anterior estará
disponível na Intranet da DRAPL, podendo ser submetido por
correio electrónico.

Artigo 5.º
Serviço externo

A prestação de eventual serviço externo será documentada
em impresso próprio, visado pelo superior hierárquico
competente, devendo conter os elementos necessários à
contagem do tempo de trabalho prestado e ser apresentado até
dois dias após a sua ocorrência.

CAPÍTULO II
HORÁRIO DE T R A B A L H O

Artigo 6.º
Modalidades de Horário

1 - Os funcionários e agentes da DRAPL estão, em regra,
sujeitos à modalidade de horário de trabalho flexível, de acordo
com as plataformas indicadas no anexo I ao presente
regulamento, sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 3.º e nos
números seguintes.

2 - Poderão ser adoptadas outras modalidades de horário
previstas no Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, em função
da natureza e das actividades dos serviços bem como dos
interesses legalmente protegidos dos funcionários.

3- O horário de trabalho do motorista da DRAPLserá objecto
de despacho do Director Regional.

4 - Na determinação das modalidades de horário de trabalho,
da utilização do crédito mensal e das dispensas do serviço,
deverão prevalecer as opções que melhor salvaguardem o
interesse público.

Artigo 7.º
Horário Flexível

1 - Amodalidade de horário de trabalho flexível pode ocorrer
entre as 8 e as 20 horas, com a observância da seguinte
plataforma fixa, correspondente ao período de presença
obrigatória no serviço: 

M a n h ã :
Entrada - 10 horas;
Saída - 12 horas;
Ta r d e :
Entrada: 14 horas e 30 minutos;
Saída: 17 horas.

2 - O regime de horário flexível não pode prejudicar, em caso
algum, o regular e eficaz funcionamento dos serviços.

3 - O tempo de trabalho diário, não pode ser superior a 9
horas e deve ser interrompido por um intervalo para almoço ou
descanso, de duração não inferior a meia hora nem superior a
duas horas, devendo este intervalo ser sempre registado no
sistema de controlo de assiduidade.

4 - Afalta de registo deste intervalo determina o cômputo de
duas horas de intervalo para almoço ou descanso.

5 - O regime de trabalho flexível não dispensa o funcionário
do cumprimento de tarefas que lhe sejam atribuídas nem de
comparecer a reuniões de trabalho e outras actividades para as
quais seja convocado e que se realizem dentro do período normal
de serviço.

6 - Sem prejuízo do disposto no n.º 1, é obrigatória a
permanência de um mínimo de 50% do pessoal de cada secção
abrangido pelo presente regulamento no respectivo posto de
trabalho, nos períodos compreendidos entre as 9 horas e as 12
horas e 30 minutos e entre as 14 horas e as 17 horas e 30 minutos.

7 - O cumprimento da duração de trabalho é aferido
m e n s a l m e n t e .

8- A compensação do crédito de horas apurado ao final de
cada mês será feita de acordo com os números 2 e 3 do artigo
29.º do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de A g o s t o .

Artigo 8.º
Horário rígido

1- Aprestação do serviço decorrerá: 
Período da manhã: das 9 horas às 12 horas e 30 minutos
Período da tarde: das 14 horas às 17 horas e 30 minutos 

2 - Anão comparência de funcionário ou agente no respectivo
serviço passados sessenta minutos das horas que lhe foram
fixadas para as entradas (manhã e tarde) será considerada como
ausência ao serviço naquele dia, salvo justificação dessa
impossibilidade por motivos alheios ao mesmo.

3 - A justificação efectua-se através de impresso próprio e
entregue ao superior hierárquico.

Artigo 9.º
Horário desfasado

Sob proposta fundamentada dos respectivos dirigentes, pode
o Director Regional autorizar, serviço a serviço ou para
determinado grupo ou grupos de pessoal, e sem possibilidade de
opção, horas fixas diferentes de entrada e de saída, sem alteração,
porém do período normal de trabalho e no respeito dos seguintes
l i m i t e s :

a) Aentrada no período da manhã não pode ser fixada antes
das 8 horas e a saída no período da tarde não pode ser posterior
às 20 horas;

b) A fixação dos horários desfasados deve respeitar um
período mínimo de uma hora para o almoço, não podendo
exceder as duas horas;

c) Os horários desfasados não podem conter períodos de
trabalho contínuo superiores a cinco horas;

d) Não podem ser prestadas, por dia, mais de nove horas de
t r a b a l h o .

Artigo 10.º
Jornada contínua

1 - Atento à natureza das funções e de harmonia com o
interesse do funcionamento dos serviços, poderá ser autorizado
o exercício de actividade em jornada contínua, por despacho do
Director Regional, que fixará prazos máximos para a duração do
respectivo regime.

2 - A jornada contínua poderá ser aplicada aos destinatários
do presente regulamento que se encontrem nas seguintes
s i t u a ç õ e s :

a) Beneficiários do estatuto de trabalhador- e s t u d a n t e ;
b) Que possuam ascendentes a carg o ;
c) Que tenham filhos menores de 12 anos ou que sejam

portadores de deficiência, independentemente da idade;
d) Que se encontrem em período de aleitação ou

a m a m e n t a ç ã o ;
e) Que pertençam aos corpos sociais de associações de

solidariedade social, culturais ou recreativas;
f) Que se dediquem ao voluntariado social.
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Artigo 11 . º
Trabalho extraordinário

1 - A prestação de trabalho extraordinário carece de
autorização prévia do Director Regional, sob pena de não ser
exigível a respectiva compensação.

2 - Arealização do trabalho extraordinário é compensada, de
acordo com a opção do funcionário, por dedução do período
normal de trabalho e/ou um acréscimo remuneratório, conforme
o disposto nos artigos 28.º e 29.º do Decreto-Lei n.º 259/98, de
18 de A g o s t o .

Artigo 12.º
Dispensas de serviço

1 - Aos funcionários e agentes pode ser concedida,
excepcionalmente, uma dispensa de sete horas em cada mês, no
máximo de quatro dispensas anuais.

2 - Esta dispensa pode ser gozada por inteiro ou fraccionada,
não podendo, em caso algum, afectar o regular funcionamento
dos serviços.

3 - A elegibilidade do pedido dependerá da assiduidade do
funcionário nos três meses antecedentes, devendo
obrigatoriamente ser registado um saldo de horas positivo, igual
ou superior ao período da dispensa solicitado.

4 - O pedido de dispensa, devidamente justificado, será
submetido ao superior hierárquico, que após parecer favorável,
deverá comunicá-lo por escrito ao Director Regional, para
deferimento, com uma antecedência mínima de 24 horas.

5 - A dispensa quando fraccionada não poderá ser utilizada
em mais de duas plataformas fixas, não podendo cada fracção ser
inferior a sessenta minutos.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Artigo 13.º
I n f r a c ç õ e s

O uso fraudulento do sistema de verificação de assiduidade e
pontualidade instalado, bem como o desrespeito pelo presente
Regulamento, é considerado infracção disciplinar em relação ao
seu autor e ao eventual beneficiário.

Artigo 14.º
Dúvidas e Casos Omissos

As dúvidas e casos omissos que venham a surgir na aplicação
do presente Regulamento são resolvidos por despacho do
Director Regional.

Artigo 15.º
Legislação A p l i c á v e l

Na matéria regulada no presente Regulamento prevalece
sempre a aplicação da lei, designadamente o disposto no
Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto, aplicando-se
subsidiariamente o Código de Procedimento Administrativo e
demais legislação em vigor.

Artigo 16.º
Entrada em vigor

O presente Regulamento entra em vigor no dia um do mês
seguinte ao da sua publicação no JORAM.



30 de Janeiro de 2008 9II
Número 21




