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MUNICÍPIO DE ODIVELAS
Aviso n.º 4941/2017
Nos termos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de agosto,
64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 64/2011, de
22 de dezembro, 68/2013, de 29 de agosto, e 128/2015, de 3 de setembro, adaptada à administração local nos termos da Lei n.º 49/2012, de
29 de agosto, com a alteração da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro,
torna-se público que, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a
contar do 1.º dia útil de publicação na Bolsa de Emprego Público (BEP),
procedimento concursal de seleção, para provimento em regime de comissão de serviço, do cargo de direção intermédia da Câmara Municipal
de Odivelas, a seguir indicado.

O júri foi aprovado na 23.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal
de Odivelas, realizada em 30/11/2016, e na 2.ª Sessão Extraordinária
da Assembleia Municipal, realizada em 9/2/2016.
A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido,
da composição do júri, dos métodos de seleção e outros elementos de
utilidade para formalização de candidatura ao referido procedimento,
será publicitada na Bolsa de Emprego Público em www.bep.gov.pt,
até final do 2.º dia útil após a data da publicação do presente aviso na
2.ª série do Diário da República.
Cargo de Direção Intermédia de 3.º grau:
Gabinete de Gestão Patrimonial e de Administração Geral.
13 de março de 2017. — O Presidente da Câmara Municipal, Hugo
Martins.
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PARTE J3
FINANÇAS
Direção-Geral da Administração e do Emprego Público
Acordo Coletivo de Trabalho n.º 10/2017
Revisão Parcial do Acordo Coletivo de Empregador Público entre
o Município de Mangualde e o SINTAP — Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins
Públicos, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 13, de
20 de janeiro de 2016, sob o n.º 91/2016.
Preâmbulo
Um dos principais objetivos que estiveram na base da apresentação,
negociação e publicação dos Acordos Coletivos de Empregador Público,
ao nível dos órgãos e serviços da Administração Pública, por parte do
SINTAP, foi o de conseguir obter a reposição do horário de trabalho
semanal das 35 horas para os trabalhadores com contrato de trabalho
em funções públicas. Com a publicação da Lei n.º 18/2016, de 20 de
junho, este objetivo encontra-se ultrapassado. No entanto, subsiste um
amplo conjunto de matérias passíveis de serem objeto de regulamentação
coletiva de trabalho na Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que ultrapassam
em muito as disposições relativas à organização e duração de trabalho,
que importa agora aprofundar.
É também relevante e pertinente proceder à regulamentação destas
áreas, que passam por reintroduzir alguns dos direitos que os trabalhadores anteriormente detinham e que foram retirados pela legislação recente
e a estabelecer novos direitos, bem como trabalhar no sentido da eficácia
e eficiência que interessam ao funcionamento dos órgãos e serviços públicos da Câmara Municipal de Mangualde. Deste modo, permite -se conciliar a dignificação e motivação dos trabalhadores com vínculo de emprego público com a necessidade de prestar um melhor serviço público.
Assim, e com estes fundamentos, celebra-se a presente revisão do
Acordo Coletivo de
Empregador Público n.º 91/2016, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 13, de 20 de Janeiro de 2016, no uso dos poderes conferidos às
autarquias locais pela alínea a) do n.º 2 do artigo 27.º, e pela alínea b) do
n.º 3 do artigo 364.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, entre
a Câmara Municipal de Mangualde e o SINTAP — Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos.

CAPÍTULO I

de contrato de trabalho em funções públicas que exercem funções no Município de Mangualde, filiados no sindicato subscritor, bem como a todos
os outros, que, independentemente da sua filiação sindical, não deduzam
oposição expressa, nos termos do disposto no n.º 3, do artigo 370.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, doravante também designada por LTFP.
2 — Para cumprimento do disposto no n.º 2 da alínea g) do artigo 365.º da LTFP, estima-se que serão abrangidos por este Acordo
cerca de 240 trabalhadores.
Cláusula 2.ª
Vigência, denúncia e continuidade
1 — O Acordo entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação na
2.ª série do Diário da República e vigora pelo prazo de 1 ano.
2 — Decorrido o prazo mencionado no número anterior, este Acordo
renova-se sucessivamente por períodos de 1 ano.
3 — A denúncia e continuidade deste Acordo seguem os trâmites
legais previstos na LTFP.

CAPÍTULO II
Duração e Organização do Tempo de Trabalho
Cláusula 3.ª
Período normal de trabalho e sua organização temporal
1 — Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 105.º da LFTP,
fixa-se como limite máximo de duração de horário de trabalho em
35 horas semanais e 7 diárias.
2 — Os trabalhadores não podem prestar mais de 5 horas consecutivas
de trabalho e, em qualquer caso, mais do que 9 horas de trabalho por cada
dia de trabalho, incluindo nestas a duração de trabalho suplementar.
3 — A regra de aferição do cumprimento do período normal de trabalho é diária, sem prejuízo do horário flexível.
4 — O Empregador Público não pode alterar unilateralmente os horários de trabalho individualmente acordados.
5 — Todas as alterações de horários devem ser fundamentadas e
precedidas de consulta aos trabalhadores abrangidos e aos delegados
sindicais, sendo posteriormente afixadas as alterações no órgão ou
serviço com a antecedência mínima de 7 dias em relação à data de
início da alteração.
6 — Havendo trabalhadores no Empregador Público pertencentes ao
mesmo agregado familiar a fixação do horário de trabalho deve tomar
sempre em conta esse facto.
Cláusula 4.ª

Área, Âmbito e Vigência
Cláusula 1.ª
Âmbito de aplicação
1 — O presente Acordo Coletivo de Empregador Público, abreviadamente designado por Acordo, aplica-se a todos os trabalhadores em regime

Modalidades de horário de trabalho
São previstas as seguintes modalidades de organização temporal de
trabalho:
a) Horário rígido;
b) Horário flexível;

