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ASSUNTO: ACORDOS COLETIVOS DE ENTIDADE EMPREGADORA PÚBLICA (ACEEP) NAS 

AUTARQUIAS LOCAIS. DIMINUIÇÃO DA DURAÇÃO MÁXIMA DA JORNADA DE TRABALHO. 

DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRECTIVO DA ANMP. SOLICITAÇÃO DE REGIME TRANSITÓRIO. 

Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal 
 
A ANMP vem, pelo presente meio, levar ao conhecimento de V.ª Ex.ª o conteúdo da deliberação do Conselho 
Directivo da ANMP, tomada em reunião do passado dia 13 de Outubro, relativa à matéria em epígrafe. 

 

Para os devidos efeitos, disponibilizamos, desde já, o essencial das propostas aprovadas pelo Conselho 

Directivo da ANMP -- e já remetidas ao Senhor Secretário de Estado da Administração Local -- a saber: 
 

1. A criação de um regime transitório, célere e expedito, de conclusão dos processos de negociação colectiva 

pendentes, bem como de outros relativamente aos quais o Governo (directamente ou através da DGAEP) já 

tenha elementos suficientes para se pronunciar, por forma a que, o mais tardar, no final do presente ano de 
2014, todas as situações pendentes de ACEEP nas Autarquias, estejam definitivamente resolvidas.  

2. A definição prévia e divulgação atempada do elenco de critérios que o Governo utilizará para balizar as suas 
decisões relativas aos ACEEP da Autarquias, desde logo, em matéria de redução da jornada de trabalho para 

um limite inferior às 40 horas (mantendo, eventualmente, a duração anterior, de 35 horas). 

3.A aprovação de medidas legislativas que impeçam eventuais processos de responsabilização, futuros, por 

conta de opções, legítimas, de gestão que apenas pretenderam dar resposta à instabilidade e às dúvidas que 

caracterizaram esta matéria, ao longo do último ano. 

Mais se acrescenta que toda a documentação (versão integral) relacionada sobre esta matéria, bem como o 

recente Parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República n.º 9/2014, está disponível em 

www.anmp.pt  (na página principal), mediante o nome de utilizador e password do V.Município. 

Com os melhores cumprimentos,    
O Secretário-Geral 

______________________ 

Rui Solheiro 


