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PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO TEXTO DE SUBSTITUIÇAO À PROPOSTA DE LEI N.
120/Xll/2.

Artigo 2.

Os artigos 106., 127., 190., 191., 192.9, 344.2, 345.9 e 366. do Código do Trabalho,

aprovado pela Lei n9 7/2009, de l2de fevereiro, e alterado pelas Leis n9s 105/2009, de 14

de setembro, 53/2011, de 14 de outubro, 23/2012, de 25 de junho, e 47/2012, de 29 de

agosto passam a ter a seguinte redaço*:

Artigo 190.2 ( 4
[...1

a) [...];

b)[...].

2 — Os créditos referidos na alínea a) do número anterior não incluem os valores devidos a

título de compensação por cessação do contrato de trabalho, calculada nos termos do artigo

365.2, para os novos contratos de trabalho.

3- [Anterior n.2 2].
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jPSDCDS-PP
Grupo Parlamentar Grupo Parlamentar

Artigo igi o

[...]

2-[...1.

3-[...].

4-[...].

5-[...].

6-[...]:

a) [...J;

b) [...J;

c) [...j;

d)[...J.

7- Relativamente aos trabalhadores com novos contratos de trabalho estão excluídas dos

critérios de precedência as compensações por cessação de contrato de trabalho previstas na

alínea c) do número anterior.

Os deputados
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SDCDS-PP
Grupo Parlamentar Grupo Parlamentar

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO TEXTO DE SUBSTITUIÇAO À PROPOSTA DE LEI N.
1ZO/XII/2.

Artigo n.22A

Trabalho Temporário

Para efeitos do disposto nos artigos 19O. e 19L2 do Código do Trabalho consideram-se
novos contratos de trabalho os contratos celebrados após a entrada em vigor da presente
lei.

Os deputados
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_____

CSST
CDS-PP 2i’Grupo Parlamentar Grupo Parlamentar

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO TEXTO DE SUBSTITUIÇAO À PROPOSTA DE LEI N.
120/XlI/2.

A2
/ & ç

O artigolO.9da Lei n.2 23/2012 de 25 de junho passa a ter a seguinte redação:

Artigo 10.

(Produção de efeitos)

1.. A eliminação dos feriados de Corpo de Deus, de 5 de outubro, de 1 de novembro e de 1
de dezembro, resultante da alteração efetuada pela presente lei ao g 1 do artigo 234
do Código do Trabalho, produz efeitos a partir de 1 de janeiro de 2013, e será
obrigatoriamente objeto de reavaliação num período não superior a cinco anos.

2—[.JJ;

Os deputados
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flSDCDS-PP
Grupo Parlamentar Grupô Parlamentar

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO TE)CO DE SIJBSTITUIÇAO À PROPOSTA DE LEI N.2
120/XlI/2.

Artigo3.

n. 1, alínea c), subalínea iii) — O disposto na subalínea 3) aplica-se apenas nos casos em que
contrato de trabalho, a 1 de outubro de 2013, ainda não tenha atingido a duração de 3
anos.

nA 2, alínea b), subalínea ii — O disposto na subalínea i) aplica-se apenas nos casos em que
contrato de trabalho, a 1 de outubro de 2013, ainda não tenha atingido a duração de 3
anos.

nA 3, alínea c), subalínea 110 — O disposto na subalínea 3) aplica-se apenas nos casos em que
contrato de trabalho, a 1 de outubro de 2013, ainda não tenha atingido a duração de 3
anos.

nA 4, alínea b), subalínea iii,? — O disposto na subalínea 1) aplica-se apenas nos casos em que
contrato de trabalho, a 1 de outubro de 2013, ainda não tenha atingido a duração de 3
anos.

Os deputados

,ÇJL.
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4 JL0 -c-
Artigo 3.°

Regime transitório em caso de cessação de contrato de trabalho sem termo

1 -Em caso de cessação de contrato de trabalho celebrado antes de 1 de novembro

de 2011, a compensação prevista no n.° 1 do artigo 366.° do Código do Trabalho,

na redação conferida pela presente lei, é calculada do seguinte modo:

a) Em relação ao período de duração do contrato até 31 de outubro de 2012, o

montante da compensação corresponde a um mês de retribuição base e

diuturnidades por cada ano completo de antiguidade cknaw-
C\c4cckcY eCç-/ e c, A .-\‘cC&- C€’

b) Em relação ao período de duração do contrato a partir de 1 de novembro de

2012 inclusive e até 30 de setembro de 2013, o montante da compensação

corresponde a 20 dias de retribuição base e diuturnidades calcuado

proporcionalmente ao período efectivo de trabalho prestado;

c) Em relação ao período de duração do contrato a partir de 1 de outubro de

2013 inclusive, o montante da compensação corresponde à soma dos

seguintes montantes:

1) A 18 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de

antiguidade, no que respeita aos três primeiros anos de duração do

contrato;

ii) A 12 dias de retribuição base e diutumidades por cada ano completo de

antiguidade, nos anos subsequentes.

iii,) c_’ c

2 - O montante total da compensação ca’culado nos termos do número anterior

não pode ser inferior a três meses de retribuição base e diuturnidades.

3- Em caso de cessação de contrato de trabalho celebrado depois de 1 de

novembro de 2011 e até 30 de setembro de 2013 inclusive, a compensação

prevista no n.° 1 do artigo 366.° do Código do Trabalho, na redação conferida

pela presente lei, é calculada do seguinte modo:

a) Em relação ao período de duração do contrato até 30 de setembro de 2013, o

montante da compensação corresponde a 20 dias de retribuição base e

diuturnidades por cada ano completo e antiguidade ou íiaçã sne?
\PcÇ ZCJcc\/ Qi. c ciQ.

b) Em relação ao período de duração do contrato a partir de 1 de outubro de

2013 inclusive, o montante da compensação corresponde à soma dos

seguintes montantes:



1) A 18 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de

antiguidade, no que respeita aos três primeiros anos de duração do

contrato;

ii) A 12 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de

antiguidade, nos anos subsequentes.

iii,)

4 Para efeitos de cálculo da parte da compensação a que se referem as alíneas

b) e c) dos n.°s 1 e as a! neas a) e b do n.° 3:

a) O valor da retribuição base e diuturnidades do trabalhador a considerar não

pode ser superior a 20 vezes a retribuição mínima mensal garantida;

b) O valor diário de retribuição base e diuturnidades é o resultante da divisão por

30 da retribuição base mensal e diuturnidades;

c) Em caso de fração de ano, o montante da compensação é calculado

proporcionalmente.

Quando da aplicação do disposto nas alíneas a) dos n.°s 1 e 3 resulte um montante

de compensação que seja:

a) Igual ou superior a 12 vezes a retribuição base mensal e diuturnidades do

trabalhador ou a 240 vezes a retribuição mínima mensal garantida, não é

aplicável o disposto nas alineas b) e c) do n.° 1, b) do n.° 3;

b) Inferior a 12 vezes a retribuição base mensal e diuturnidades do trabalhador

ou a 240 vezes a retribuição mínima mensal garantida, o montante global da

compensação não pode ser superior a estes valores.

Quando da soma dos valores previstos nas alíneas a) e b) dos n.°s 1 -esulte um

montante de compensação que seja:

a) Igual ou superior a 12 vezes a retribuição base mensal e diuturnidades do

trabalhador ou a 240 vezes a retribuição mínima mensal garantida, não é

aplicável o disposto na alínea c) do n.° 1;

b) Inferior a 12 vezes a retribuição base mensal e diuturnidades do trabalhador

ou a 240 vezes a retribuição mínima mensal garantida, o montante global da

compensação não pode ser superior a estes valores.



Artigo 4.°

Regime transitório em caso de cessação de contrato de trabalho a termo e de

contrato de trabalho temporário

1 - Em caso de cessação de contrato de trabalho a termo, incluindo o que seja

objeto de renovação extraordinária, nos termos da Lei n.° 3/2012, de 10 de janeiro,

alterada pela Lei n.° 23/2012, de 25 de junho, ou de contrato de trabalho

temporário, celebrados antes de 1 de novembro de 2011, a compensação prevista

no n.° 2 do artigo 344.°, no n.° 4 do artigo 345.° e no n.° 6 do artigo 366.° do

Código do Trabalho, na redação• conferida pela presente lei, é calculada do

seguinte modo:

a) Em relação ao período de duração do contrato até 31 de outubro de 2012 ou

até à data da renovação extraordinária, caso seja anterior a 31 de outubro de

2012, o montante da compensação corresponde a três ou dois dias de

retribuição base e diuturnidades por cada mês de duração, ou é calculado

proporcionalmente em caso de fração de mês, consoante a duração total do

contrato não exceda ou seja superior a seis meses, respetivamente;

b) Em relação ao período de duração do contrato a partir de 1 de novembro de

2012 inclusive e até 30 de setembro de 2013, o montante da compensação

corresponde a 20 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano

completo de antiguidade, cculada proporcknalrnente ao período efectivo de

trabIbpxstado.

c) Em relação ao período de duração do contrato a partir de 1 de outubro de

2013 inclusive, o montante da compensação corresponde à soma dos

seguintes montantes:

1) A 18 dias de retribuição base e diutumidades por cada ano completo de

antiguidade, no que respeita aos três primeiros anos de duração do

contrato;

ii) A 12 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de

antiguidade, nos anos subsequentes.

ll)2 -Em caso de cessação de contrato de trabalho a termo, incluindo o que seja objeto

de renovação extraordinária, nos termos da Lei n.° 3/2012, de 10 de janeiro,

alterada pela Lei n.° 23/2012, de 25 de junho, ou de contrato de trabalho



temporário, celebrados depois de 1 de novembro de 2011 e até 30 de setembro de

2013 inclusive, a compensação prevista no n.° 2 do artigo 344.°, no n.° 4 do artigo

345.° e no n.° 6 do artigo 366.° do Código do Trabalho, na redação conferida pela

presente lei, é calculada do seguinte modo:

a) Em relação ao período de duração do contrato até 30 de setembro de 2013, o

montante da compensação corresponde a 20 dias de retribuição base e

diuturnidades por cada ano completo de antiguidade ou ‘

\? j c---dj Cç-G, c’ct
b) Em relação ào período de duração do contrato a partir de de outubro de

2013 inclusive, o montante da compensação corresponde à soma dos

seguintes montantes:

1) A 18 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de

antiguidade, no que respeita aos três primeiros anos de duração do

contrato;

ii) A 12 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de

antiauidade, nos anos subsequentes.
iii)

3 -Para efeitos de cálculo da parte da compensação a que se referem as alíneas b) e

c) do n.° 1 e as alíneas a) e b) do n.° 2:

a) O valor da retribuição base e diuturnidades do trabalhador a considerar não

pode ser superior a 20 vezes a retribuição mínima mensal garantida;

b) O valor diário de retribuição base e diuturnidades é o resultante da divisão

por 30 da retribuição base mensal e diuturnidades;

c) Em caso de fração de ano, o montante da compensação é calculado

proporcionalmente.

4 - Quando da aplicação do disposto nas alíneas a) dos n.°s 1 e 2 resulte um montante

de compensação que seja:

a) Igual ou superior a 12 vezes a retribuição base mensal e diuturnidades do

trabalhador ou a 240 vezes a retribuição mínima mensal garantida, não é

aplicável o disposto nas alíneas b) e c) do n.° 1, e b) do n.° 2;

b) Inferior a 12 vezes a retribuição base mensal e diuturnidades do

trabalhador ou a 240 vezes a retribuição mínima mensal garantida, o

montante global da compensação não pode ser superior a estes valores.

5 - Quando da soma dos valores previstos nas alíneas a) e b) do n.°s 1 resulte um

montante de compensação que seja:



a) Igual ou superior a 12 vezes a retribuição base mensal e diuturnidades do

trabalhador ou a 240 vezes a retribuição mínima mensal garantida, não, é

aplicável o disposto na alínea c) do n.° 1;

b) Inferior a 12 vezes a retribuição base mensal e diuturnidades do trabalhador

ou a 240 vezes a retribuição mínima mensal garantida, o montante global da

compensação não pode ser superior a estes valores.

Contraordenações

Constitui contraordenação grave a violação do disposto nos artigos 3•0 e 4.° da

presente lei.

Artigo 5.°



PcP

PARTIDO COMUNISTAPORTIJGUES r ...‘

Grupo Pailamentar C S S T

PROPOSTA DE LEI N. 120/Xll

«Procede à quinta alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n. 7/2009, de

12 de fevereiro, ajustando o valor da compensação devida pela cessação do contrato

de trabalho.»

Proposta de alteração

Artigo 2.Q

(...)

«Artigo 344

(...)

2 - Em caso de caducidade de contrato a termo certo decorrente de declaração do

empregador, o trabalhador tem direito a compensação correspondente a três ou dois

dias de retribuição base e diuturnidades por cada mês de duração do contrato,

consoante esta não exceda ou seja superior a seis meses, respetivamente.

3 — A parte da compensação relativa a fração de mês de duração do contrato é

calculada proporcionalmente.

4 — Constitui contra -ordenação grave a violação do disposto no n.9 2.

Assembleia da República, 5 de Julho de 2013
O Deputado,

Jorge Machado



PcP

PARI1DOCOMLJNISTAPORTUGUÊS
Grupo Pailamentar

PROPOSTA DE LEI N. 120/XlI

«Procede à quinta alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.9 7/2009, de

12 de fevereiro, ajustando o valor da compensação devida pela cessação do contrato

de trabalho.)>

Proposta de alteração

Artigo 2.

«Artigo 345
ÇQ

2—[...J.

3—1...].

4 - Em caso de caducidade de contrato a termo incerto, o trabalhador tem direito a

compensação calculada nos termos dos n9s 2 e 3 do artigo anterior.

5 - Constitui contra -ordenação grave a violação do disposto no número anterior.

Assembleia da República, 5 de Julho de 2013

O Deputado,

Jorge Machado
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PcP

PARTIDO COMUNISTAPORTUGUÊS
GnipoPailamentar

PROPOSTA DE LEI N 120/Xll

(<Procede à quinta alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.2 7/2009, de

12 de fevereiro, ajustando o valor da compensação devida pela cessação do contrato

de trabalho.»

[...]:

Proposta de alteração

Artigo 2.2

(...)

«Artigo 366

(...)

1 — Em caso de despedimento coletivo, o trabalhador tem direito a compensação

correspondente a um mês de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo

de antiguidade.

2 — Em caso de fração de ano, a compensação é calculada proporcionalmente.

3 — A compensação não pode ser inferior a três meses de retribuição base e

diuturnidades.

4 — Constitui contra -ordenação grave a violação do disposto nos n9s 1 ou 2.

Assembleia da República, 5 de Julho de 2013

e

O Deputado,



PcP

PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS
Grupo Paiiamentar

PROPOSTA DE LEI N.2 120/XlI

«Procede à quinta alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.2 7/2009, de

12 de fevereiro, ajustando o valor da compensação devida pela cessação do contrato

de trabalho.»

Proposta de eliminação

Artigo 4Q

(...)

Eliminado

Assembleia da República, 5 de Julho de 2013

O Deputado,

Jorge Machado
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PARTIDO COMUNISTAPORTUGUÊS
GnipoPailamentar

PROPOSTA DE LEI N. 120/XII

«Procede à quinta aIteraço ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.2 7/2009, de
12 de fevereiro, ajustando o valor da compensação devida pela cessação do contrato

de trabalho.»

Proposta de eliminação

Artigo 5.

(...)

Eliminado

Assembleia da República, 5 de Julho de 2013

O Deputado,

Jorge Machado



.

Bloco de Esquerda
Grupo Parlamentar C T

Proposta de Alteração

PROPOSTA DE LEI N2 12O/XII/2.

“Procede à quinta alteração do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n2 7/2009,
de 12 de fevereiro, ajustando o valor da compensação devida pela cessação do
contrato de trabalho”

Artigo 2.2

Alteração do Código do Trabalho

«Artigo 366.

[...1

1. Em caso de despedimento coletivo, o trabalhador tem direito a compensação
correspondente a um mês de retribuição base e diuturnidades por cada ano
completo de antiguidade.

2. [...]

3. [...]

4. [...]

5. [.1

6. [...J

7. [...J



Artigo 3•2

Compensação em caso de cessação de contrato de trabalho

Eliminar

Artigo 4•2

Relação entre as fontes de regulação

Eliminar

Assembleia da República, 09 de julho de 2013

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,




