
Eu

com o N.º Mec.

de

1-

2-

3-

4-

5-

(assinatura)

DECLARAÇÃO

de 20Santarém,

concordar com a prestação em jornada contínua, com prejuízo do período mínimo

consagrado no art.º 213 do Código do Trabalho, da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.

, colaborador do Hospital Distrital de Santarém. EPE, declaro

________________________________

O período de trabalho diário deve ser interrompido por um intervalo de descanso, de duração não inferior a uma hora nem
superior a duas, de modo que o trabalhador não preste mais de cinco horas de trabalho consecutivo.

Por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, pode ser permitida a prestação de trabalho até seis horas
consecutivas e o intervalo de descanso pode ser reduzido, excluído ou ter duração superior à prevista no número anterior, bem
como pode ser determinada a existência de outros intervalos de descanso.

Compete ao serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral, mediante requerimento do
empregador, instruído com declaração escrita de concordância do trabalhador abrangido e informação à comissão de
trabalhadores da empresa e ao sindicato representativo do trabalhador em causa, autorizar a redução ou exclusão de intervalo
de descanso, quando tal se mostre favorável ao interesse do trabalhador ou se justifique pelas condições particulares de
trabalho de certas actividades.

Não é permitida a alteração de intervalo prevista nos números anteriores que implicar mais de seis horas de trabalho
consecutivo, excepto quanto a actividades de pessoal operacional de vigilância, transporte e tratamento de sistemas
electrónicos de segurança e industrias em que o processo de laboração não possa ser interrompido por motivos técnicos e,
bem assim, quanto a trabalhadores que ocupem cargos de administração e de direcção e outras pessoas com poder de
decisão autónomo que estejam isentos de horário de trabalho.

Constitui contra-ordenação grave a violação do disposto nos n.ºs 1 ou 4.
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Artigo 213.º

Intervalo de descanso


