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TERCEIRA ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DO TRABALHO 
Lei nº 23/2012, de 25 de Junho

Principais alterações ao Código do Trabalho

De acordo com a nova Lei, as empresas vão ter maior liberdade

para escolher quem dispensam quando fazem um despedimento

por extinção do posto de trabalho. Anteriormente, num grupo de

pessoas com idênticas funções, o critério a seguir era o da

antiguidade, no entanto, ao abrigo da nova lei este critério é

substituído por qualquer outro que seja “relevante e não

discriminatório”. Para além disso, é também eliminada a

obrigação de colocar o trabalhador num posto compatível com a

sua categoria profissional.

O despedimento por inadaptação passa a aplicar-se quando haja

uma modificação substancial da prestação de trabalho,

traduzida, por exemplo, na “redução continuada da produtividade

ou de qualidade”. Nos casos de cargos de “complexidade

técnica” ou de direcção, este tipo de despedimento tem lugar

quando há mero incumprimento dos objectivos.

No que diz respeito, a compensação por horas extraordinárias

esta cai para metade, passando a ser de 25% na primeira hora

do dia útil, 37,5% nas seguintes, e 50% em dia de descanso

semanal ou feriado. Com este novo diploma elimina-se o

descanso compensatório associado às horas extraordinárias e

que correspondia a 25% do tempo de trabalho prestado.

O banco de horas permite que as empresas poupem nas horas

extraordinárias, solicitando ao trabalhador que aumente o
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período efectivo de trabalho diário em alturas de picos, o que

será compensado com horas livres ou com um pagamento em

dinheiro, embora de valor inferior ao das horas extraordinárias.

Esta bolsa terá um máximo de 150 horas anuais e permite que,

em alturas de picos, o tempo de trabalho seja aumentado em

duas horas diárias até um máximo de dez. A proposta deve ser

feita por escrito pelo empregador, mas se o trabalhador não

responder num prazo de 14 dias esta considerar-se-á aceite.

Nestas situações não é necessário haver aceitação de todos os

trabalhadores, basta que 75% dos trabalhadores aceite a referida

proposta para que a mesma se estenda aos restantes 25%.

O diploma em apreço consagra ainda a redução de férias e

feriados. Desaparece a majoração que garantia aos

trabalhadores mais assíduos um a três dias adicionais de férias,

sendo que o número de dias de férias passa a ser de 22 dias. Os

feriados do Corpo de Deus, o 5 de Outubro, o 1 de Novembro e o

1 de Dezembro deixam também de existir.

A presente lei entra em vigor no primeiro dia do segundo mês

seguinte ao da sua publicação, o que significa que terá aplicação

a partir do dia 1 de Agosto de 2012.

Para consulta do texto integral da lei:

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/06/12100/0315803169.pdf
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Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso

Na sequência da publicação em Diário da República do Decreto-

lei nº 127/2012, de 21 de Junho, a Link Think , apresenta em

resumo os procedimentos necessários à aplicação da Lei dos

Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), aprovada

pela Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro, e à operacionalização da

prestação de informação prevista na referida lei:

Assunção de compromissos:

• Até ao 5º dia útil de cada mês, devem as entidades

determinar os fundos disponíveis de acordo com o disposto no

artigo 5º deste diploma;

• Os compromissos em atraso não podem ultrapassar os

fundos disponíveis;

• Sob pena de nulidade, e sem prejuízo das responsabilidades

aplicáveis, bem como do disposto nos artigos 9º e 10º do

presente diploma, nenhum compromisso pode ser assumido

sem que se cumpram as seguintes condições:

a) Verificada a conformidade legal e a regularidade financeira

da despesa, nos termos da lei;

b) Registado o sistema informático de apoio à execução

orçamental;

c) Emitido um número de compromisso válido e sequencial que

é reflectido na ordem de compra, nota de encomenda ou

documento equivalente.

PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À APLICAÇÃO DA LEI DOS 
COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO 
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• As entidades são responsáveis por manter registos

informáticos permanentemente actualizados dos fundos

disponíveis, compromissos, passivos, contas a pagar e

pagamentos em atraso, especificados pela respectiva data de

vencimento.

Regras relativas à assunção de compromissos:

• A assunção de compromissos no âmbito dos contratos com

duração limitada ao ano civil, independentemente da sua

forma e natureza jurídica, deve ser efectuada pelo seu valor

integral aquando da outorga do respectivo contrato, emissão

da ordem de compra, nota de encomenda ou documento

equivalente;

• Sem prejuízo do disposto supra, e independentemente da

duração do respectivo contrato, se o montante a pagar não

puder ser determinado no momento da celebração do

contrato, nomeadamente, por depender dos consumos a

efectuar pela entidade adjudicante, a assunção do

compromisso far-se-á pelo montante efectivamente a pagar

no período de determinação dos fundos disponíveis.

Despesas urgentes e inadiáveis:

• Nas despesas urgentes e inadiáveis, devidamente

fundamentadas, do mesmo tipo ou valor, isolada ou

conjuntamente, não exceda o montante de € 5000, por mês, a

assunção do compromisso é efectuada até às 48 horas

posteriores à realização da despesa;

• Nas situações em que esteja em causa o interesse público ou

a preservação da vida humana, a assunção do compromisso

Newsletter n. 19 Jul. 2012



5

é efectuada no prazo de 10 dias após a realização da despesa.

Fundo de maneio:

• Os pagamentos efectuados pelo fundo de maneio são objecto

de compromisso pelo seu valor integral aquando da sua

constituição e reconstituição, a qual deve ter carácter mensal

e registo da despesa em rubrica de classificação económica

adequada.

Compromissos plurianuais:

• Permite-se que a assunção de compromissos plurianuais seja

efectuada aquando da aprovação dos planos plurianuais de

investimento, de acordo com os artigos 11º e seguintes do

presente diploma.

Atrasos no pagamento:

• No final de cada mês os pagamentos em atraso não podem

ser superiores aos verificados no final do mês anterior.

Prestação da informação:

• As entidades referidas no nº1 do artigo 2º da LCPA procedem,

mensalmente, ao registo da informação sobre fundos

disponíveis, compromissos assumidos, saldo inicial das

contas a pagar a transitar para o mês seguinte e pagamentos

em atraso no suporte informático das instituições referidas no

nº 5 do artigo 7º do presente diploma até à data definida para

o efeito no decreto-lei de execução orçamental.

• A informação deve ser consistente com o registo de

compromissos a que se refere o artigo 7º deste diploma.
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• No reporte de informação relativa aos fundos disponíveis e

pagamentos em atraso, devem as entidades dar cumprimento

aos procedimentos e formalidades previstas no manual de

apoio à aplicação da LCPA a elaborar pela DGO;

• Ficam isentas do dever de prestação de informação relativa

aos fundos disponíveis as entidades que não tenham

pagamentos em atraso, cessando esta situação na data em

que a entidade passe a ter pagamentos em atraso.

Declarações:

• Os pagamentos existentes em 31 de Dezembro do ano

anterior podem ser declarados de forma agregada quando se

verifique uma das seguintes situações:

a) Os pagamentos ou recebimentos tenham uma mesma

natureza e o seu valor individualmente considerado seja

inferior a € 5000;

b) O devedor ou credor seja uma pessoa individual;

• Qualquer entidade deve manter internamente o registo

individualizado de todos os pagamentos e recebimentos em

atraso existentes em 31 de Dezembro do ano anterior.

• A Autoridade Tributária e Aduaneira deve informar até 30 dias

após a data de entrada em vigor do presente diploma, dos

recebimentos em atraso referentes às respectivas receitas

fiscais.

Plano de liquidação e de pagamentos em atraso:

• As entidades com pagamentos em atraso elaboram um plano

de liquidação referente aos mesmos com a indicação dos

montantes a liquidar em cada período;
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• Os planos de pagamento não podem ter um prazo superior a

cinco anos. O prazo pode ser alargado até ao limite de 10

anos, desde que 50 % da dívida seja paga em prazo não

inferior a 5 anos, nos casos em que a entidade demonstre,

justificadamente que aquele prazo conduzirá ao

incumprimento da LCPA;

• Os montantes considerados nos referidos planos acrescem

aos compromissos assumidos nos respectivos períodos de

cálculo dos fundos disponíveis.

Para consulta do texto integral da lei:

http://dre.pt/pdf1sdip/2012/06/12100/0315803169.pdf
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Estão abertas as seguintes candidaturas ao Programa
Operacional Potencial Humano (POPH):

Tipologias 7.7, 8.7.7 e 9.7.7 – Projectos de Intervenção no
Combate à Violência de Género para as regiões de
convergência (Norte, Centro e Alentejo), Lisboa e Algarve.

Prazo: 15 de Junho a 16 de Julho

Para mais informações:
http://www.poph.qren.pt/content.asp?startAt=2&categoryID=488

Resolução do Conselho de Ministros nº 51-A/2012. D.R. nº 114, 
Suplemento, Série I de 2012-06-14

Presidência do Conselho de Ministros

Aprova o Plano Estratégico de Iniciativas de Promoção de
Empregabilidade Jovem e Apoio às Pequenas e Médias
Empresas – “Impulso Jovem”.
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Decreto-Lei nº 127/2012. D.R. nº 119, Série I de 2012-06-21

Ministério das Finanças

Contempla as normas legais disciplinadoras dos procedimentos
necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e dos
Pagamentos em Atraso, aprovada pela Lei nº 8/2012, de 21 de
Fevereiro, e à operacionalização da prestação de informação nela
prevista.

Lei nº 23/2012. D.R. nº 121, Série I de 2012-06-25

Assembleia da República

Procede à terceira alteração ao Código do Trabalho, aprovado
pela Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro.

Resolução da Assembleia da República nº 82/2012. D.R. nº 123,
Série I de 2012-06-27

Assembleia da República

Eleição para a Unidade Técnica para a Reorganização
Administrativa do Território.

Decreto-Lei nº 134/2012. D.R. nº 125, Série I de 2012-06-29

Ministério das Finanças

Procede à revisão da estrutura e composição da Comissão de
Normalização Contabilística, adaptando-se às novas
competências de normalização para o sector público.


