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Foi publicado o Decreto-Lei n.º 22/2020, de 16 de maio, que veio proceder à alteração do Decreto-Lei 

n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à 

pandemia da doença COVID-19.  

 

As medidas excecionais que o Governo tem vindo a aprovar carecem de alterações e de 

aditamentos, em função dos novos temas que se vão identificando relativamente aos trabalhadores, 

às empresas, aos operadores económicos e aos cidadãos em geral, nomeadamente face ao calendário 

de desconfinamento e de retoma da atividade económica. 

 Foi alargado o âmbito de aplicação da suspensão dos limites da duração do trabalho 
suplementar e correspondentes limites remuneratórios, para a realização de trabalho 
suplementar que agora abrange: 

o os serviços essenciais das autarquias locais. 

 Consideram-se serviços essenciais das autarquias locais, sendo prestados diretamente ou através 
de entidades por si detidas: 

- aqueles que decorram da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, na sua redação atual, onde se incluem: 

 Serviço de fornecimento de água;  

 Serviço de fornecimento de energia elétrica;  

 Serviço de fornecimento de gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados;  

 Serviço de comunicações eletrónicas;  

 Serviços postais;  

 Serviço de recolha e tratamento de águas residuais;  

 Serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos.  

 Serviço de transporte de passageiros; 
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- as atividades essenciais da área social e da saúde, nomeadamente de apoio domiciliário a 
populações vulneráveis, pessoas idosas e pessoas com deficiência. 

 Anteriormente, a suspensão dos limites da duração do trabalho suplementar, para a realização de 
trabalho suplementar abrangia apenas todos os órgãos, organismos, serviços e demais entidades: 

o do Ministério da Saúde; 

o das forças e serviços de segurança; 

o da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil; 

o do Hospital das Forças Armadas; 

o do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos; 

o do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P.; 

o da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Profissionais; 

o do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P.;  

o da Autoridade para as Condições do Trabalho; 

o do Instituto da Segurança Social, I. P.; 

o do Instituto de Informática, I. P.; 

o das instituições particulares de solidariedade social, de associações sem fins lucrativos, de 
cooperativas e de entidades da economia social que exerçam atividades essenciais da área 
social e da saúde, nomeadamente, serviços de saúde, estruturas residenciais ou de 
acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para populações vulneráveis, pessoas 
idosas e pessoas com deficiência. 

 Até 30 de setembro de 2020, a contratação de trabalhadores para a constituição de vínculos de 
emprego a termo, pelo período de 4 meses, nos órgãos, organismos, serviços e demais 
entidades, incluindo o setor público empresarial do Ministério da Saúde, e suas renovações, 
por iguais períodos, são autorizadas por despacho do membro do Governo responsável pela 
área da saúde, com a faculdade de delegação, sendo dispensadas quaisquer formalidades. 

 Os contratos a termo celebrados com profissionais de saúde para a DGRSP, o INMLCF, o HFAR, o 
LMPQF e o IASFA, I. P. são renovados, por iguais períodos, pelos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças e, consoante o caso, da defesa nacional ou da justiça. 
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 A partir de 18 de maio de 2020, cessa a suspensão das atividades nas respostas sociais de creche, 
creche familiar e ama, e centro de atividades ocupacionais, devendo ser observadas as regras de 
ocupação, permanência, distanciamento físico e de higiene determinadas pela Direção-Geral da 
Saúde. 

 No período entre 18 e 31 de maio de 2020, no caso de as respostas sociais mencionadas acima 
terem reiniciado atividade e o trabalhador optar por manter em recolhimento domiciliário o 
filho ou outro dependente a cargo, aplica-se:  

o o regime de faltas justificadas previsto artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 
março; 

o o apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem; 

o o apoio excecional à família para trabalhadores independentes. 

O Decreto-Lei entrou em vigor no dia 17 de maio de 2020. 

O artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março (regime excecional em matéria de recursos 
humanos), na redação introduzida por este Decreto-Lei, produz efeitos a 13 de março de 2020. 
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Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e 
não deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt. 


