
Lei n.º 66/2012, 
de 31 de dezembro 

Procede à sexta alteração à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, à quarta alteração à Lei n.º 
59/2008, de 11 de setembro, à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de agosto, e à décima 
alteração ao Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, determinando a aplicação do regime 
dos feriados e do Estatuto do Trabalhador-Estudante, previstos no Código do Trabalho, aos 
trabalhadores que exercem funções públicas, e revoga o Decreto-Lei n.º 335/77, de 13 de 
agosto, e o Decreto-Lei n.º 190/99, de 5 de junho. 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, 
o seguinte: 

Artigo 1.º 
Objeto  

1. A presente lei procede a alterações aos seguintes diplomas legais: 

a) Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 22-
A/2008, de 24 de abril, e alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-
B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 
64-B/2011, de 30 de dezembro, que estabelece os regimes de vinculação, de carreiras 
e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas; 

b) Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pelo 
Decreto-Lei n.º 124/2010, de 17 de novembro, e pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
dezembro, que aprova o Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas; 

c) Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de 
abril, que adapta a Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, com exceção das normas 
respeitantes ao regime jurídico da nomeação, aos trabalhadores que exercem funções 
públicas na administração autárquica e procede à adaptação à administração 
autárquica do disposto no Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25 de outubro, no que se 
refere ao processo de racionalização de efetivos; 

d) Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação n.º 
13-E/98, de 31 de agosto, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 169/2006, de 17 de agosto, e 
pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, que estabelece as regras e os princípios 
gerais em matéria de duração e horário de trabalho na Administração Pública; 

e) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de agosto, 
pelos Decretos-Leis n.os 503/99, de 20 de novembro, 70-A/2000, de 5 de maio, 
157/2001, de 11 de maio, 169/2006, de 17 de agosto, e 181/2007, de 9 de maio, pelas 
Leis n.os 59/2008, de 11 de setembro, e 64-A/2008, de 31 de dezembro, e pelo 
Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de março, que estabelece o regime de férias, faltas e 
licenças dos funcionários e agentes da administração central, regional e local, incluindo 



os institutos públicos que revistam a natureza de serviços personalizados ou de fundos 
públicos. 

2. A presente lei determina ainda a aplicação aos trabalhadores em funções públicas dos 
regimes previstos no Código do Trabalho relativos a feriados e ao estatuto do trabalhador-
estudante. 

(…) 

Artigo 12.º 
Alteração ao Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março  

O artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 
de agosto, pelos Decretos-Leis n.os 503/99, de 20 de novembro, 70-A/2000, de 5 de maio, 
157/2001, de 11 de maio, 169/2006, de 17 de agosto, e 181/2007, de 9 de maio, pelas Leis 
n.os 59/2008, de 11 de setembro, e 64-A/2008, de 31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 
29-A/2011, de 1 de março, passa a ter a seguinte redação: 

«Artigo 7.º 
[...]  

1. Ao trabalhador que goze a totalidade do período normal de férias vencidas em 
1 de janeiro de um determinado ano até 30 de abril e ou de 1 de novembro a 31 
de dezembro é concedido, no próprio ano ou no ano imediatamente a seguir, 
consoante a sua opção, um período de cinco dias úteis de férias, o qual não pode 
ser gozado nos meses de julho, agosto e setembro. 

2. ... 

3. O disposto no n.º 1 só é aplicável nos casos em que o trabalhador tenha 
direito a, pelo menos, 15 dias de férias, não relevando, para este efeito, o 
período complementar previsto nesse número. 

4. ... 

5. ... 

6. ... 

7. A aplicação do disposto nos números anteriores depende do reconhecimento 
prévio, por despacho do membro do Governo competente, da conveniência para 
o serviço, no gozo de férias fora do período de junho a setembro. 

8. O despacho previsto no número anterior é proferido até dezembro de cada 
ano, podendo abranger apenas determinadas unidades orgânicas ou 
estabelecimentos no âmbito do serviço, não prejudicando o direito a férias já 
adquirido.» 



Artigo 13.º 
Aditamento ao Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março 

É aditado o artigo 105.º-A ao Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, alterado pela Lei n.º 
117/99, de 11 de agosto, pelos Decretos-Leis n.os 503/99, de 20 de novembro, 70-A/2000, de 
5 de maio, 157/2001, de 11 de maio, 169/2006, de 17 de agosto, e 181/2007, de 9 de maio, 
pelas Leis n.os 59/2008, de 11 de setembro, e 64-A/2008, de 31 de dezembro, e pelo 
Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de março, com a seguinte redação: 

«Artigo 105.º-A 
Verificação de incapacidade  

1. Os processos de aposentação por incapacidade a que seja aplicável o disposto 
no artigo 47.º são considerados urgentes e com prioridade absoluta sobre 
quaisquer outros, estando sujeitos a um regime especial de tramitação 
simplificada, com as seguintes especificidades: 

a) É dispensada a participação do médico relator, atenta a prévia intervenção 
de outra junta médica, que permite caraterizar suficientemente a situação 
clínica do subscritor; 

b) A presença do subscritor é obrigatória unicamente quando a junta médica 
considerar o exame médico direto necessário ao completo esclarecimento 
da situação clínica; 

c) O adiamento da junta médica por impossibilidade de comparência do 
subscritor, quando esta seja considerada necessária, depende de 
internamento em instituição de saúde, devidamente comprovado. 

2. A junta médica referida no n.º 2 do artigo 47.º é a prevista no artigo 91.º do 
Estatuto da Aposentação, não tendo o requerimento de junta de recurso efeito 
suspensivo da decisão daquela junta para efeito de justificação de faltas por 
doença. 

3. A Caixa Geral de Aposentações, I. P., pode determinar a aplicação do regime 
especial de tramitação simplificada a outras situações cuja gravidade e rápida 
evolução o justifique.» 

(…) 

Artigo 16.º 
Norma revogatória 

São revogados: 

a) O Decreto-Lei n.º 335/77, de 13 de agosto. 



b) O n.º 1 do artigo 22.º, os n.os 2 a 5 do artigo 28.º, o n.º 2 do artigo 32.º e os n.os 5 a 7 
do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de agosto, retificado pela Declaração 
de Retificação n.º 13-E/98, de 31 de agosto, e alterado pelo Decreto-Lei n.º 169/2006, 
de 17 de agosto, e pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro; 

c) Os artigos 2.º a 6.º e 8.º a 20.º, as alíneas a) a f) e l) a z) do artigo 21.º, os artigos 22.º a 
28.º e os artigos 55.º a 71.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, alterado pela 
Lei n.º 117/99, de 11 de agosto, pelos Decretos-Leis n.os 503/99, de 20 de novembro, 
70-A/2000, de 5 de maio, 157/2001, de 11 de maio, 169/2006, de 17 de agosto, e 
181/2007, de 9 de maio, pelas Leis n.os 59/2008, de 11 de setembro, e 64-A/2008, de 
31 de dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de março; 

d) O Decreto-Lei n.º 190/99, de 5 de junho; 

e) As alíneas a), b) e e) do n.º 2 do artigo 27.º e os n.os 9 e 10 do artigo 61.º da Lei n.º 12-
A/2008, de 27 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 22-A/2008, de 
24 de abril, e alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 
de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 
30 de dezembro; 

f) O n.º 3 do artigo 3.º e a alínea e) do artigo 8.º, ambos da Lei n.º 59/2008, de 11 de 
setembro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 
124/2010, de 17 de novembro, e pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro; 

g) Os artigos 52.º a 58.º, os n.os 1 e 2 do artigo 163.º e os artigos 168.º a 170.º do Regime 
do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, bem como o artigo 76.º, os artigos 87.º 
a 96.º e o n.º 7 do artigo 257.º do respetivo Regulamento, aprovados pela Lei n.º 
59/2008, de 11 de setembro, alterada pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pelo 
Decreto-Lei n.º 124/2010, de 17 de novembro, e pela Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
dezembro; 

h) Os n.os 3 e 4 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, alterado 
pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril. 

Artigo 17.º 
Entrada em vigor  

A presente lei entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2013. 


