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ASSUNTO: ACORDOS COLECTIVOS DE ENTIDADE EMPREGADORA PÚBLICA NAS AUTARQUIAS 
LOCAIS (ACEEP). DIMINUIÇÃO DA DURAÇÃO MÁXIMA DA JORNADA DE TRABALHO. 
 
Como é do conhecimento de Vossa Excelência, previa o n.º 1 do artigo por 130.º do Regime do Contrato de 

Trabalho em Funções Públicas que “A redução dos limites máximos dos períodos normais de trabalho pode 

ser estabelecida por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho”1 -- norma que, apesar de revogada 

se encontra, hoje, reproduzida nos seus exactos termos, pelo n.º2 do artigo 105.º da recente Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas --, prerrogativa que veio a ser confirmada pelo Tribunal Constitucional no seu 

Acórdão n.º 794/2013, aresto que apreciou a constitucionalidade de várias normas da Lei n.º 68/2013, de 29 

de Agosto, vulgarmente designada de “Lei das 40 horas”. 

 

Em face desta posição do Tribunal Constitucional -- como também é conhecimento de V.ª Ex.ª -- um vasto 

número de Municípios encetaram processos de negociação colectiva, sobretudo no sentido de (sem prejuízo 

de outras matérias) acautelar a manutenção da jornada de trabalho vigente até à entrada em vigor das 

alterações introduzidas pela Lei n.º 68/2013, de 29 de Agosto, ou seja, com o objetivo de conservar o 

funcionamento dos serviços municipais na jornada das 35 horas semanais. 

 

Na sequência destes factos, o Governo entendeu que deveria suscitar junto do Conselho Consultivo da 

Procuradoria-Geral da República, a “…apreciação da legitimidade para celebrar acordos coletivos de entidade 

empregadora pública, por parte desta, constante da alínea b) do n.º 3 do artigo 347.º da Lei n.º 59/2008, de 

11 de setembro, no que diz respeito às autarquias locais, pode ser lida, numa interpretação conforme à 

Constituição, no sentido de implicar que o acordo seja subscrito também pelo membro do Governo 

                                                
1 Sendo que, nos termos do n.º2 do mesmo artigo “Da redução dos limites máximos dos períodos normais de trabalho 
não pode resultar diminuição da remuneração dos trabalhadores”. 



 

responsável pela área das finanças e da Administração Pública (…)”, bem como o conteúdo e natureza dos 

eventuais poderes de intervenção do Governo neste processo. 

 

Em face destas dúvidas -- suscitadas, anote-se, apenas, após as alterações introduzidas pela Lei n.º 68/2013, 

e após o Acórdão do Tribunal Constitucional sobre a “Lei das 40 horas” -- vários Municípios, no âmbito dos 

respectivos processos de negociação colectiva, obtiveram, por parte do Governo, uma resposta genérica no 

sentido de que, sem o resultado do Parecer do Conselho Consultivo da PGR, os processos não avançariam. 

 

Neste contexto de incerteza, por parte dos Municípios e por parte do próprio Estado, verificaram-se múltiplas 

situações: Municípios em que foi formalmente promovido o processo negocial junto do Governo, sem sucesso; 

Municípios que avançaram para as negociações com os sindicatos, dando conhecimento ao Governo do 

processo, apenas, na fase do depósito junto da DGAEP e Municípios que (independentemente de terem, ou 

não, encetado qualquer processo de negociação colectiva) optaram por manter as regras anteriores, ou seja, 

as 35 horas de jornada de trabalho semanal, até que toda esta situação fosse definitivamente clarificada. 

 

Dado exposto e atento o facto (recente) de o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República já se 

ter pronunciado sobre a presente matéria -- assumindo, como princípio, que as questões que suscitavam 

dúvida ao Governo, já se encontram dirimidas -- a Associação Nacional de Municípios Portugueses entende, 

a bem do serviço público e da certeza e segurança jurídicas, que cabe ao Governo a responsabilidade pela 

promoção das medidas necessárias ao devido e urgente andamento dos processos de negociação colectiva 

pendentes, bem como a resposta a outros processos de negociação colectiva de ACEEP, de que o Governo 

já tenha conhecimento ou venha a ter, e sobre os quais se deva, igualmente, pronunciar. 

 

Para este efeito, deverá ser desenhado um enquadramento transitório que permita resolver, nesta matéria, 

todas as pendências e que possibilite a construção de soluções justas e respeitadoras da autonomia dos 

Municípios. 

 

A ANMP entende, ainda, que é essencial -- a bem da transparência e clareza desta fase transitória -- que o 

Governo assuma a urgente definição e divulgação, a montante, dos critérios de que socorrerá para esta 



 

apreciação, desde logo, em matéria das propostas de ACEEP que prevejam a diminuição da duração máxima 

da jornada de trabalho. 

 

Mais deverão ser tomadas as medidas legislativas adequadas a que, no futuro, não venham a emergir 

consequências desproporcionais para os agentes decisores, decorrentes de opções que, num contexto de 

insegurança e incerteza, apenas pretenderam conferir alguma estabilidade ao serviço público. 

 

Neste sentido, o Conselho Directivo da ANMP deliberou, no passado dia 13 de Outubro, solicitar ao Senhor 

Secretário de Estado da Administração Local, a tomada, urgente, das seguintes medidas: 

 

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. 

 
 
Os melhores cumprimentos. 
 
 
 
 

O Secretário-Geral da ANMP 
 
 

______________________ 
Rui Solheiro 

 


