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EDITORIAL
MUNICIPALISMO N.º 9
CONTRATAÇÃO PÚBLICA
Depois de 3 números temáticos sobre Urbanismo, Recursos Humanos e Finanças Locais - aposta que se mostrou ganha, não só pela junção num
único número de um conjunto de artigos sobre o mesmo tema, potenciando e alavancando o conhecimento coletivo das matérias abordadas, mas
também pela qualidade crescente que esses têm vindo patenteando -, é
neste contexto que o presente editorial lança, em primeira mão, a revista
Municipalismo n.º 9, a qual irá versar um tema de grande atualidade para os
trabalhadores em funções públicas locais – Contratação Pública.
De referir que a revista n.º 8, sobre Finanças Locais, que trata seis temas de
extrema importância para os leitores, encontra-se já no prelo e será lançada no âmbito de um seminário a realizar no próximo mês de abril ou maio,
em Santarém, no auditório da ATAM ou do ISLA, parceiro que patrocinou o
referido número e já se mostrou disponível para apoiar a próxima edição
da revista.
Para este novo desafio, cujo tema não se nos afigura de abordagem fácil,
iremos igualmente convidar os nossos associados, dirigentes autárquicos,
professores universitários, especialistas na área, formadores, para além do
IMPIC e das CCDR e da DGAL, entre outros, de forma a obtermos, até finais
do mês de setembro de 2020, um conjunto de artigos que abordem as problemáticas subjacentes ao CCP, o célebre artigo 113.º e suas repercussões
na gestão local, e o gestor do contrato, cujo papel tanta responsabilidade
e celeuma está a causar, relativamente a quem pode e deve exercer essa
função.
Como vem sendo hábito, cumprindo a periodicidade anual, tencionamos
ter a revista n.º 9 concluída no primeiro trimestre de 2021, para posterior
lançamento, no âmbito também de um seminário, que contará, igualmente,
com alguns dos autores dos artigos que forem selecionados para integrar a
nova publicação.
Contudo, neste compasso de espera, vamos aproveitar para rever, não só
o Estatuto Editorial e as Normas de Colaboração da revista, como proceder a uma breve remodelação do respetivo Conselho Consultivo, cujos
agradecimentos e convites estão em curso e cujos novos elementos serão
brevemente divulgados.
Francisco Alveirinho Correia

Diretor
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NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES
NOVOS
ASSOCIADOS
JANEIRO
CÂMARAS MUNICIPAIS
Espinho
André Guimarães
Estarreja
Patrícia Bastos
Teresa Silva
Vimioso
Lídia Martins
Fundão
Catarina Vitória
Figueira da Foz
Célia Domingos

RAP

RAP

DE

DE

SETÚBAL

MIRANDELA

Oliveira do Hospital
Anabela Rodrigues
Portalegre
Fernando Pinheiro
Angra do Heroísmo
Ângela Jorge
Lénia Nunes
Maria Betânia Sousa
Santa Cruz da Graciosa
Marlise Quadros
Entroncamento
Emanuel Fernandes
Viana do Castelo
Isabel Guimarães

JUNTA DE FREGUESIA

N

o dia 23 de março terá
lugar no Auditório do
NNIES - Ninho de Novas

Iniciativas Empresariais de Se-

N

o dia 6 de abril terá lugar no Pequeno Auditório do Centro Cultural

de Mirandela, em Mirandela, uma

túbal, em Setúbal, uma RAP desti-

RAP destinada aos associados dos

nada aos associados dos Distritos

Distritos de Bragança e Vila Real.

de Leiria, Lisboa, Santarém e Se-

Beato
Jéssica Dias

túbal.

FEVEREIRO

Esta RAP será patrocinada pela Pre-

Mirandela, Júlia Maria de Almeida

sidente da Câmara Municipal de Se-

Lima e Sequeira Rodrigues.

Esta RAP será patrocinada pela Presidente da Câmara Municipal de

CÂMARAS MUNICIPAIS
Borba
Maria de Fátima Cabaço
Vila Franca de Xira
Rui Ferreira
Santa Cruz da Graciosa
Maria da Conceição Cunha
Melgaço
Joaquim Silva

túbal, Maria das Dores Meira.

Em representação da Di
r e
ç ão da

Em representação da Di
re
ç ão da

ATAM estará presente o Presidente

ATAM estará presente o Presidente

da Direção, Francisco Alv eir inho

da Direção, Francisco Alv eir inho

Correia e José Bento Pedro, do Ga-

Correia e José Bento Pedro, do Ga-

binete de Estudos.

binete de Estudos.

O MUNICIPAL | N.º 420
5

NOTÍCIAS E INFORMAÇÕES

QUE COMPLETAM
25 ANOS DE ANTIGUIDADE
EM 2020
Aos associados abaixo listados, cujas quotas

4738 - Maria Lurdes Sousa
4742 - Maria Piedade Sousa
4752 - José António Rasquinho
4755 - Maria Leonor Rego
4761 - Maria da Estrela
Aguiar
4762 - Luísa Prudêncio

se encontrem em dia, será atribuído o Emble-

4771 - Fátima Ramalho

ma de Prata, em próximos eventos da ATAM.

4772 - Maria José Ramalho
4774 - Esperança Bilé

Associados que completam 25 anos de antiguidade em 2020.

Gabinete de Comunicação | ATAM 2020

ASSOCIADOS

VALORIZAR

FORMAR

INFORMAR

CALENDÁRIO

FORMAÇÃO AUTÁRQUICA

2020

1 . º SE M E ST R E

4778 - Ângelo Lima
4785 - Sandra Martins

Mais de 85 ações de formação

4591 - Francisco Fernandes

4786 - Ana Maria Matos

distribuídas por 39 temas

4593 - Raquel Lima

4800 - Maria de Lurdes Espadinha Rodrigues

4594 - Rosa Relvas Alfaia
4606 - Ana Paula Ribeiro Gonçalves
4612 - José Manuel Madureira
4614 - Carlos Bernardo Santos
4635 - Maria Lúcia Neto
4637 - Cristina Martins Cruz
4645 - Maria Laura Cima
4653 - Carlos Manuel Lopes
4660 - Carlos Alberto Gonçalves
4662 - António José Silva
4664 - Maria Luísa Raposo Silva

4805 - Manuela Lopes
4806 - Aida Diná Ferreira

Os associados da ATAM
usufruem de

4807 - Lucília Maria Ramos

1 ação de formação

4815 - Maria Luíza Silvestre

GRATUITA,

4820 - Maria da Encarnação
Soares

em regime
de autoformação

4823 - Mário Figueiredo
4829 - Hirondina Machado
4830 - António José Rodrigues

Informações:
Gabinete de Formação da ATAM

4839 - Rui Manuel Farinha

Telefone: 243 330 278

4685 - António Ramiro Canais

4843- Manuel Bettencourt
Ávila

e-mail: formacao@atam.pt

4688 - Américo Correia

4848- Luísa Maria Tavares

4690 - Helena Maria Ferreira

4849 - Luís Vieira Maia

4701 - Maria Salomé Vala
4705 - Gabriel Mateus Diogo

4852 - João Salvador Sanguinho

4706 - João Paulo dos Santos

4861 - Aida Maurício Duarte

4727 - Carlos Jorge Coelho

4868 - Leonel Ferreira

4728 - Sérgio Carvalho Silva

4872 - Lídia de Lurdes Nobre

4735 - Maria Helena Milheiro

4875 - Cecília Maria Santos

4683 - António Manuel Costa

Consulte o calendário
de formação
em www.atam.pt
VALORIZAR | FORMAR
INFORMAR

CONCLUSÕES
XXXIX COLÓQUIO NACIONAL - SESIMBRA/2019 | 4 A 6 DE NOVEMBRO
JOSÉ FIGUEIREDO FARIA, VICE-PRESIDENTE DA DIREÇÃO DA ATAM
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SESSÃO
DE ABERTURA

V

ou agora dirigir-me em geral aos trabalhadores da Administração Local para partilhar alguns problemas com os quais
estamos a ser confrontados e que passo a elencar.

O primeiro, prende-se com facto da ATAM continuar a defender e
a pugnar pela necessidade premente de valorização das carreiras,
a qual deve ser acompanhada por uma adequada compensação
remuneratória.
Um segundo desafio prende-se com o “Processo de Descentralização”
em curso, pois somos de opinião que o mesmo não se deve resumir a
mera repartição de tarefas, pois existe sempre o problema dos recursos
financeiros e outros, que são necessários para concretizar. É certo que
os 21 diplomas já foram publicados e alguns já estão a mexer com as
autarquias que aceitaram as respetivas competências, mas até ao momento tiveram pouco feedback. São processos pouco dinâmicos, pois
não foram devidamente estudados e acautelados, porque atualmente
estamos numa outra era, na qual temos de apostar, que é a era da
transformação digital e é esta a grande novidade para o sucesso do
processo de transferência de competências em curso.
O terceiro desafio prende-se com o tema da “responsabilidade".
Portanto, dizer que a responsabilidade é apenas dos políticos, terminou. De futuro, também os dirigentes e técnicos municipais poderão
passar a ser responsabilizados. Aliás, a Lei das Finanças Locais vem
mesmo dizer "atenção que vocês têm que informar", pelo que é preciso termos consciência que o desempenho destas funções, sobretudo
de dirigente, implica alta responsabilidade.
Termino, pois, com o seguinte apelo, quem quiser apostar na valorização profissional, tem de estar consciente de duas coisas: formação,
por um lado, e a transformação digital por outro.
Francisco Alveirinho Correia
Presidente da Direção da ATAM

SESSÃO
DE ENCERRAMENTO

A

ATAM enquanto entidade organizadora, deste relevante fórum
cientifico, desde sempre, voltado para as principais questões e
ou matérias relacionadas com a gestão autárquica, sai daqui,
desta simpática e acolhedora cidade de Sesimbra, mais uma vez, com a
nítida sensação do dever cumprido.
A ATAM, ao longo da sua existência, tem pautado a sua atuação com
o claro objetivo de ser uma referência institucional incontornável, no âmbito da valorização do Poder Local, e, sobretudo, no apoio profissional
aos trabalhadores das autarquias locais, particularmente, aos associados da ATAM.

José Figueiredo Faria,
Vice-Presidente da Direção da ATAM,
durante a leitura das Conclusões

Referência no modelo organizacional em que assenta toda a sua atuação, procurando, sempre, soluções,
gestionariamente, equilibradas, tecnicamente, corretas e que permitam
melhorar o grau de satisfação dos
seus associados, com incidência particular, na sua valorização profissional
e formativa.
É dentro deste espírito, diga-se, concretizado, na execução de medidas
objetivas, com impacte positivo na
valorização profissional e formativa
dos trabalhadores das Autarquias
Locais, que a ATAM está e estará,
seguramente, na linha da frente, em
vista ao desenvolvimento e consolidação dos procedimentos, administrativos e técnicos, indissociáveis
à reforma administrativa descentralizadora, em curso, desenvolvida, de
forma gradualista, aparentemente,
contratualizada, entre os atores envolvidos – Estado e Administração
local -, e cuja plena execução está
programada, legalmente, para o próximo ano de 2021.
Marcelo Caetano Delgado
Presidente da Assembleia Geral

da ATAM

N.º 420 | O MUNICIPAL
8

XXXIX COLÓQUIO NACIONAL - SESIMBRA/2019

A DESCENTRALIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
NOS MUNICÍPIOS
 PRINCIPAIS NOTAS QUANTO AO
PROCESSO DE DESCENTRALIZAÇÃO
•• O processo de descentralização vertido numa Lei Quadro da
Transferência de Competências (LQTC) – Lei n.º 50/2018, traduz:
99 um processo de reconfiguração entre o Estado e as Autarquias Locais
99 um processo de reconfiguração do Estado e dos Territórios
O processo de transferência de competências assenta num conjunto
de princípios acordados e consensuais quanto aos recursos financeiros e equilíbrio das despesas.

99 O processo de descentralização é um “processo de
transferência de encargos/custos e pouco mais”
99 A transferência de competências à comunidade para tratar dos seus assuntos, NÃO ESTÁ AQUI
99 O “valor acrescentado ao processo é quase nulo”
•• A conjugação dos princípios da LQTC, das Leis do Orçamento
do Estado (LOE) e da Lei das Finanças Locais (LFL) e agora com
o princípio da igualdade de acesso e de candidatura a fundos
vai abrir um novo problema e vai trazer alterações significativas
nas relações entre o Estado e as Autarquias Locais (a visão igualitária e da transparência da não descriminação vai ter que lidar
com as diferenças de abordagem e das especificidades de cada
Autarquia).
•• Por outro lado, o legislador quis intervir e regular as relações entre
os municípios e as freguesias, pois revogou os acordos de execução na LQTC, mas previu contratos de delegação de competências do Estado para os municípios, para além dos Acordos de
cooperação técnica e financeira e os previstos nas LOE e LFL.
•• Então, levanta-se a dúvida: qual o espaço para outro tipo de
competências que o legislador quis, aqui, deixar em aberto?
 IDEIAS SÍNTESE FINAIS
¾¾ O processo de descentralização baseou-se muito na regra
de equação -> regra de equilíbrio financeiro
¾¾ Há uma degradação do espaço de intervenção dos municípios (é o elo mais fraco nesta relação entre o Estado e as
Autarquias Locais, já que foi remetido ao Governo o estabelecer
das questões sectoriais, recursos financeiros e outros

José Figueiredo Faria e Pedro Costa Gonçalves

Os princípios não foram, por isso, aprofundados, havendo, no entanto, um passo histórico e, de alguma forma, inovador quando a LQTC
remete para o Governo todo o processo e fases de operacionalização, ou seja, o Governo é que teve a competência para regular,
em diplomas sectoriais, a matéria, quando, anteriormente, era uma
competência reservada da Assembleia da República.
•• Ao processo e à sua reconfiguração faltou debate, não quanto aos seus princípios, mas na componente operacional, não foi
participada pelas partes interessadas e não interessadas (ex. as
universidades), pois como exemplo do processo de transferência
não participada, há uma transferência total de 46.809 trabalhadores do Estado para as Autarquias Locais, que deveria merecer
o tal debate participativo.
•• Resultam, assim, as seguintes IDEIAS CENTRAIS

¾¾ Vão ter de surgir novas alterações nas relações entre o Estado e as Autarquias Locais (vai ter de haver uma diferente
abordagem quanto aos princípios da igualdade, da universalidade e não descriminação no acesso aos recursos financeiros,
pois não haverá fundos suficientes para requalificar escolas, centros de saúde, equipamentos culturais, etc

A RESPONSABILIDADE
FINANCEIRA
DOS MUNICÍPIOS
A temática centrou-se na

 ESTRUTURA E NOS PRESSUPOSTOS GERAIS DE RESPONSABILIDADE

O MUNICIPAL | N.º 420
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¾¾ RESPONSABILIDADES INERENTES À GESTÃO PÚBLICA

99 Se atuou com culpa?

•• Responsabilidades política

99 O facto é ilícito ou não?

•• Responsabilidade criminal

99 Nexo de causalidade entre os factos e o dano?

•• Responsabilidade civil
•• Responsabilidade disciplinar
•• Responsabilidade social
•• Responsabilidade financeira (sob a alçada do Tribunal
de Contas)
a) Reintegratória – art.º 59.º da Lei n.º 98/97
b) Sancionatória – art.º 65.º da Lei n.º 98/97

 NOTAS FINAIS
•• Quem gere o que é de outrem, presta contas e é responsável (Accountability)
•• Art.º 15.º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de
1789
«La Société a le droit de demander compte à tout agent publique
de son administration»
•• Um regime de responsabilidade uniforme, simples e claro?
•• Havendo cumulação de responsabilidades, como articular a sua
efetivação?
•• A responsabilidade como fator de confiança
•• Um dos Objetivos Estratégicos aprovados pelo Tribunal para o Triénio 2020-2022 é “contribuir para que os gestores de dinheiros e
ativos públicos respondam pela sua gestão”

RJUE E OS PROCEDIMENTOS
José Tavares e Francisco Alveirinho Correia

DE LEGALIZAÇÃO E O REGIME JURÍDICO
DO ALOJAMENTO LOCAL

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS REINTEGRATÓRIA
E SANCIONATÓRIA

 PROCEDIMENTOS DE LEGALIZAÇÃO, NO ÂMBITO DO RJUE

¾¾ Factos geradores

 Aproveitamento do Regime previsto, sobre a matéria, na Lei de Ba-

99 Alcances, desvios, pagamentos indevidos
99 Atos e contratos – violação dos regimes e normas financeiras

ses da Política dos Solos, Ordenamento do Território e Urbanismo,
em vista a dar uma resposta mais eficiente e eficaz, em matéria de
legalização de infrações urbanísticas

¾¾ Quem é responsável?
99 Quem pratica a ação --> o agente da ação
¾¾ Elementos a ter em conta na responsabilidade:
99 Quem é o responsável?
99 Por que factos?
99 Perante quem?
¾¾ Pressupostos gerais da responsabilidade
99 Quais os danos causados pelos factos?

Fernando Reis Condesso, Marcelo Caetano Delgado e António Góis Nóbrega
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 Nesta dimensão, mais agilizadora dos procedimentos de legalização,
o urbanismo deve agregar medidas de justiça territorial e de coesão
territorial, na esteira do disposto no artigo 65.º da Constituição da
República Portuguesa.
 A política habitacional deve ter efeitos distribuidores e não arbitrários,
quer na área da gestão urbanística, quer na área do planeamento
urbanístico, sempre no respeito pela dimensão social que deve ser
reconhecida à atividade urbanística.
 Os efeitos putativos emergentes dos atos inválidos, particularmente,
dos atos de gestão urbanística feridos de nulidade, acabam por tornar legal aquilo que é inválido.
 Desde que se garantam os parâmetros mínimos de segurança, saú-

Miguel Assis Raimundo e Marcelo Caetano Delgado

rios fatores:

de pública e salubridade, devem ser criadas condições normativas,

•• Insegurança

tendo em vista a legalização do edificado de génese ilegal, sendo

•• Virtualização

de ponderar a aposta numa lei geral de legalização de operações
urbanísticas irregulares.
 A regulamentação municipal é decisiva para dissipar todas as dúvidas
relacionadas com o procedimento de legalização, sendo certo que
o mesmo determina a aplicação das normas urbanísticas, em vigor, no
momento da dinamização do procedimento de legalização.

•• Economia de partilha/especulação imobiliária
•• Transportes low cost
•• Reabilitação urbana
•• Impulso neo-liberal
 A comunicação prévia, enquanto figura central de instala-



Devem ser acelerados os procedimentos de regulariza-

ção da atividade de alojamento local, liberta o cidadão

ção das habitações, quer por iniciativa do município,

do controlo prévio do Estado, passando para os particula-

quer por iniciativa dos próprios interessados.

res, com especial enfoque para os técnicos responsáveis, e

 A conceção das “AUGI” é inadequada para resolver o problema das
operações urbanísticas de génese ilegal, sendo necessário dotar o
país de uma legislação mais objetiva, padronizada e flexível.

para o cidadão, a responsabilidade pelo desenvolvimento
legalmente correto da atividade;
 Há, pois, uma alteração de paradigma assente em duas
ideias fundamentais:

 ALOJAMENTO LOCAL

•• Autoresponsabilidade
•• Controlo sucessivo

 A atividade de alojamento local tem um impacto económico muito
relevante para o país
 O número de camas de alojamento local já ultrapassou o número de
camas turísticas
 O desenvolvimento da atividade produz um impacte financeiro positivo, no próprio local, certo sendo, que a produção de riqueza

ALTERAÇÕES
AO REGIME DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA
PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS

deve ter tradução, preferencialmente, no espaço onde a atividade
se desenvolve
 A utilização compatível com a atividade de alojamento local é, em
regra, a habitação, embora existam zonas de conflito
 O fenómeno do alojamento local resultou da convergência de vá-

 Identificação das principais linhas de força da recente revisão do CCP - um balanço possível no tempo possível:
1 - Regras sobre a escolha do procedimento:
•• Reintrodução do procedimento de consulta prévia

O MUNICIPAL | N.º 420
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•• Discricionariedade alargada na escolha da entidades a
convidar, nada dizendo, o texto do CCP, sobre a fundamentação dos convites.Todavia, uma boa prática administrativa, em conformidade com a orientação do IMPIC, sobre
a matéria, aponta para a necessidade de fundamentação
de tais convites.
¾¾ Nos procedimentos por convite, devemos caminhar para a fixação de critérios objetivos que justifiquem o direcionamento
dos convites, associados a indicadores de desempenho das
entidades e da avaliação dos cocontratante.
¾¾ No que concerne à aplicação e latitude interpretativa do n.º
2 do artigo 113.º do CCP, não podem ser contabilizados os
ajuste diretos já existentes , à data da entrada, em vigor, da
revisão do CCP, (contador a zero) sendo certo que, a não ser
assim, estaríamos em presença da violação dos princípios da
boa fé, da proteção da confiança e da proporcionalidade
na gestão do risco.

c) dever de fundamentação da proposta anómala;
d) dever de fundamentação da não divisão por lotes
4 - Novas preocupações que estão a ser alvo de atuação
das instâncias de controlo:
• Critério de adjudicação, requisitos de qualificação e especificações técnicas: entre o desígnio do interesse público e o
controlo por via dos princípios
• Suprimento de irregularidades das propostas e candidaturas:
prevalência da substância sobre a forma – e a jurisprudência
nem sempre consistente nessa matéria
• Gestor do contrato --> a centralidade da recolha de informação

APLICAÇÃO DA
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS MUNICÍPIOS

2 - Integridade na contratação pública
a) Este tema vem ganhando, progressivamente, maior centralidade,
não só porque as causas de impedimento e de exclusão foram
alargadas, bem como, na perspetiva jurisdicional, tudo aponta
para uma aplicação mais incisiva, destas causas de impedimento
e ou exclusão.
b) Sobre esta matéria, foram dadas, como referência, às seguintes
decisões judiciais, a saber:
 Impedimentos e autonomia da entidade adjudicante
• TJ C-41/18 (Meca)
• TJ C-124/17 (Vossloh Laeis GmbH)
 Utilização da personalidade colectiva
• STA 11-07-2019, proc. 01842/18.6BELSB.
• TJ C-144/17 (Lloyd’s of London)

Miguel Castro Neto

 APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS MUNICÍPIOS –
ASPECTOS A RETER

• TJ C-531/16 (Specializuotas Transportas)
 Consulta preliminar, contratos anteriores, princípios gerais, impedimentos, conflitos de interesses:
• Tribunal de Contas n.º 29/2019
3 - Momentos essenciais do procedimento de contratação pública:
a) dever de fundamentação da decisão de contratar;
b) dever de fundamentação do preço base;
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 COMO APLICAR A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS MUNICÍPIOS?

Exemplo: Pesquisa consolidada de
bens culturais

 COMO APLICAR A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS MUNICÍPIOS?
 Balcão Único de Atendimento (suportado por inteligência artificial) – Online + Presencial + Agendamento.
 Plataforma de Compras Públicas Eletrónicas
 Gestão Documental
 COMO APLICAR A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS MUNICÍPIOS?

 Gestão Financeira + Solução da Fatura Eletrónica, RH, Gestão
de Processos de Urbanismo, Contraordenações, Gestão Comercial de Águas e Resíduos, etc…
 Gestão de Reuniões e Atas, Executivo, Assembleias Municipais,
etc..
99 Interligação com CC e Chave Móvel para atualização
automática de dados, assinatura digital de despachos (e
muito mais!) e autenticação
99 Desmaterialização de processos
99 Com Chave Móvel: ainda mais ágil!
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 COMO APLICAR A INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL NOS MUNICÍPIOS?

 COMO APLICAR A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS MUNICÍPIOS? _VIA APLICAÇÃO SIGMAI

99 exemplo Smarketcity Sintra







COMO APLICAR A INTELIGÊNCIA ARTI-

FICIAL NOS MUNICÍPIOS?

 COMO APLICAR A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS MUNICÍPIOS?

99 Podemos contribuir nos Municípios, por exemplo, ao nível da
melhoria do atendimento aos cidadãos através do desenvolvimento de assistentes virtuais, chatbots, capazes
de prestar informações.
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Alberto Horta e Paulo Veiga e Moura

 Gerir é planear, harmonizar e decidir num quadro realista dos
interesses em presença
 É preciso combater as ideias enviesadas sobre os trabalhadores em funções públicas
a) Não têm privilégios
b) Não há uma captura dos trabalhadores por interesses cooperativos e dos seus interesses privados, pois esta ideia de que há privilégios
só pode ser combatida por uma questão de diferenciação, para
permitir captar os melhores (capacidade de atração)
Miguel Castro Neto (ao centro), com representantes da AcinGov, Mind,
Fresoft, ANO, Medidata, Vortal, Smart Vision e Datajuris

A GESTÃO DO CAPITAL HUMANO
NOS MUNICÍPIOS

 Gerir o envelhecimento dos trabalhadores em emprego público
•• Faltam medidas e capacidades para rejuvenescimento da Administração Pública
•• Exige-se que para a gestão dos trabalhadores com mais experiência (“envelhecidos”) sejam criados mecanismos de estímulo
que visem manter e aumentar os seus níveis de desempenho

 REFLEXÕES SOBRE A GESTÃO DO CAPITAL HUMANO
 Falar de gestão, é falar de eficácia e de eficiência, no âmbito
de emprego público
 O trabalhador já não é um bem da Administração --> alteração de paradigma --> agora o trabalhador tem interesses e
direitos próprios.

Pelo que exige uma gestão
de conciliação entre as
posições / interesses das partes,
sendo a chave de sucesso o
equilíbrio nesta gestão de interesses
para se potenciar a eficiência
e a eficácia

 Desmistificação do excesso do pessoal
•• Necessário gerir melhor
•• Utilizando os instrumentos de mobilidade
•• Repensar a mobilidade para se obter uma gestão mais eficiente e eficaz do pessoal
 Necessário dar mais autonomia ao Poder Local, com separação de responsabilidades
•• Mais autonomia dentro de um teto/limite de dotações
•• Com maior responsabilização, quanto à gestão desta margem
de autonomia
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•• Uma clara separação entre o poder político (eleitos) e o gestor
(dirigentes) --> se o gestor não for capaz, deve ser demitido
 No quadro de separação e da autonomia entre o político e
o gestor, só poderão ser exigidos melhores resultados se houver um

A GOVERNANÇA DE RISCOS NAS AUTARQUIAS
LOCAIS VS PLANOS DE PREVENÇÃO
DA CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

planeamento efetivo
 Foram abordados os seguintes itens
•• Mapa de pessoal a 4 anos, com revisões, eventualmente anuais
•• Verificar a contratação in house (dentro da Administração Pública) e só depois se poderá recorrer justificar uma abertura de con-

99 Ética no serviço público
99 Conduta do servidor público
99 Integridade na gestão pública

cursos externos – planeamento diferenciador
•• Planificar a distribuição recursos, ou seja, distribuir as verbas por
cada posto de trabalho
•• A avaliação não deve ser ficcionada e assente em sistema de
quotas, pois desqualifica o mérito. Deve ser baseada numa avaliação por mérito, reinventando-se os estímulos em função do mérito,
mas assentando nas premissas do planeamento rigoroso que vão
contribuir para a avaliação exigente e realista do mérito
•• Utilizar como estímulos do mérito a opção gestionária, ou seja,
devemos diferenciar os melhores com estímulos do tipo fiscais, apoio
a familiares, prioridades no posto de trabalho e de aumento do
período de férias.

 Em síntese:
•• a gestão das pessoas tem de ser feito com harmonização e
planificação dos interesses envolvidos
•• o sucesso e o insucesso não dependem dos bons ou maus trabalhadores, a Administração é que define.

 RISCOS NA GOVERNAÇÃO PÚBLICA
¾¾ O Estado (guardião do interesse geral)
99 Exercer funções públicas na gestão do Estado requer vínculo exclusivo
¾¾ Órgãos do Governo (PP – definição) – riscos de corrupção
política
¾¾ Estruturas da Administração Pública (PP - execução) – riscos
de corrupção administrativa
Ricardo Ribeiro e António João Maia

¾¾ Problema – Conflitos de interesses na gestão pública
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99 Interesses particulares sobrepõem-se ao interesse geral
 IDEIA DE FORÇA - O Cidadão é elemento central da gestão
do Estado

 TIPIFICAÇÃO DA CORRUPÇÃO E FRAUDE
¾¾ Práticas de natureza criminal – crimes contra o Estado praticados por servidor público no exercício de funções públicas (relação GP / particular)

99 Escolhe quem exerce o poder para governar / gerir os Valores
coletivos

• Corrupção passiva para ato ilícito (art.º 373.º, n.º 1)

99 É destinatário da ação da Governação Pública

• Corrupção passiva para ato lícito (art.º 373.º, n.º 2)

99 Paga os custos do funcionamento da estrutura da Governação
Pública

• Recebimento indevido de vantagem (art.º 372.º)

99 A MAIORIA DOS TRABALHADORES SÃO INTEGROS.

• Tráfico de influência (art.º 335.º)

• Corrupção ativa (art.º 374.º)

• Participação económica em negócio (art.º 377.º)
 CARACTERIZAÇÃO DO FENÓMENO DA CORRUPÇÃO
99 Crimes contra o Estado – cometidos no exercício de funções
públicas
99 Conceito sociológico (perceção social do fenómeno)
•• TI (CPI 2018) – Portugal 30º em 180 países / índice 64 em
100 pontos

• Violação de segredo por funcionário (art.º 383.º)
¾¾ Práticas de natureza criminal – crimes contra o Estado praticados por servidor público no exercício de funções públicas
(relação servidor público / gestão bens ou equipamentos públicos)
• Peculato (art.º 375.º)

99 Conceito jurídico (tipos legais de crime)

• Peculato de uso (art.º 376.º)

99 Crime sem vítima (?)

• Concussão (art.º 379.º)

99 “Pequena” corrupção (corrupção administrativa)
99 “Grande” corrupção (corrupção política)

• Abuso de poder (art.º 382.º)
• Abandono de funções (art.º 385.º)

99 Distorce / desvirtua as funções do Estado
99 Provoca duplo / triplo empobrecimento do Estado
•• EU (2018) estimou os custos da corrupção em €950 biliões /
ano (para Portugal €18,2 biliões / ano = 7,9% do PIB)

 INTEGRIDADE, ÉTICA E GESTÃO PÚBLICA
¾¾ Política integrada de promoção da Qualidade do serviço
público e da gestão de riscos

99 Mina a confiança entre os cidadãos, uns com os outros, e a sua
relação com o Estado e a Administração Pública

• Cartas de Ética dos serviços públicos (valores institucionais)

99 Considerável dimensão de cifras negras

• Quadro normativo claro (o que
fazer)

A dimensão do fenómeno:

DIMENSÃO
EFETIVA

Ocorrências
conhecidas

• Códigos de Conduta (padrões
e expectativas das relações
internas e externas, pessoais e
institucionais)
• Manuais de Boas Práticas /
Manuais de Procedimentos
(como fazer)

Ocorrências ocultas
(desconhecidas)

• Política de gestão de riscos de
práticas incorretas – os planos
de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas
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SNC – AP - SISTEMA DE NORMALIZAÇÃO
CONTABILÍSTICA NAS AUTARQUIAS LOCAIS
 Estão as Autarquias Locais preparadas para entrar no
SNC-AP ??
¾¾ Principais questões, dúvidas e elementos a verificar
1. CONTABILIDADE FINANCEIRA
 ALGUNS FATORES EXPLICATIVOS DA EXISTÊNCIA DE CORRUPÇÃO
• Opacidade burocrática dos procedimentos internos dos serviços
• Tendência para não denúncia (práticas seladas por “pactos de
silêncio” e / ou receio de represálias - testemunhas)
• Práticas de difícil deteção (crime de gabinete, sem testemunhas)
• Dificuldade e acesso a provas (em caso de investigação criminal)
• O sentimento de impunidade é fator que incentiva e desculpabiliza as práticas de crimes.
• A corrupção é um fenómeno global e devem ser tomadas medidas de carater global
 A TRANSPARÊNCIA COMO FATOR PREVENTIVO DA CORRUPÇÃO
E DA FRAUDE
• A importância da Ética (valores) e Transparência (práticas)
• Coerência entre valores assumidos (e verbalizados) e as práticas
administrativas (as condutas – as boas práticas administrativas a
todos os níveis da Administração Pública)

a) Definição de ativo
99Os bens cedidos à gestão de outras entidades públicas cumprem a definição de ativo?
99Já identificaram os ativos incorpóreos que não cumprem esta
definição?
b) Inventário
99O inventário atual integra todos os ativos do município, incluindo os bens do domínio público?
99Já reclassificaram todos os bens do ativo para o classificador
complementar?
c) Imparidades
99Já foi feito o levantamento para o reconhecimento destas
imparidades e os respetivos critérios?
99Quem tem competências para fazer este julgamento profissional?

• A Transparência como mecanismo de reforço da garantia de condutas administrativas eticamente adequadas (complemento aos mecanismos de controlo interno e externo)
• Reconhecimento legislativo da importância da Transparência

Francisco Alveirinho Correia e Paula Duarte
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d) Método de equivalência patrimonial
99 Obrigatório ou facultativo? (Aponta-se para a aplicação facultativa)
e) Consolidação de contas
99 Qual o perímetro da consolidação?

 ENQUADRAMENTO PRÉVIO
 O RGPD e a Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto
 O Direito à Proteção de Dados Pessoais
 A figura do encarregado de proteção de dados
 Os direitos dos titulares

99 Que métodos se aplica?
99 (Prevalecerá o regime financeiro RFALEI – Lei 73/2013, sobre
a NCP 22)

 ANÁLISE DOS PRINCIPAIS TRATAMENTOS DE DADOS PESSOAIS
REALIZADOS PELOS MUNICÍPIOS
 Gestão de pessoal e processamento de remunerações

f) Passivos a reconhecer
99 Já verificaram a origem de todas as obrigações? [Reconhecer os contratos de concessão, não obstante o seu impacto
no limite da dívida total (não releva por força do RFALEI) e
os contratos de locação operacional passam a ser trata-

 Videovigilância
 Biometrias
 Medicina no Trabalho

dos como natureza de locações financeiras]
 Tratamento de dados pessoais de medicina preventiva e curatig) Ajustamentos de transição – impacto nos resultados

va no âmbito do controlo do consumo de bebidas alcoólicas e
de substâncias psicoativas

99 Ver a questão da conta e de reconhecimento de todos os
ativos e passivos
h) Subsídios com condições --> i.e. se não cumpridas, obrigados à
devolução dos apoios

 Irrelevância do consentimento no quadro da relação laboral

 O ENCARREGADO DE PROTEÇÃO DE DADOS
 Posição

REGULAMENTO GERAL DA PROTEÇÃO
DE DADOS NOS MUNICÍPIOS

 Funções
 Obrigatoriedade de designação por parte das entidades públicas

 A QUESTÃO DA RESPONSABILIDADE CONTRAORDENACIONAL DAS ENTIDADES PÚBLICAS
 A deliberação interpretativa da CNPD n.º 2019/495, quanto à
eventual dispensa da aplicação de coima

Adelino Costa e José Grazina Machado
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ASSEMBLEIA
GERAL DA ATAM
5 DE NOVEMBRO DE 2019
De acordo com o aviso convocatório, publicado no Portal da Justiça - http://publicacoes.mj.pt/ - teve
lugar no Cineteatro João Mota, em
Sesimbra, no dia 5 de novembro,
a Assembleia Geral Extraordinária,
para debater o ponto único da ordem do dia “Aprovação do plano
de atividades e orçamento para o
ano de 2020”.
Após a leitura da ata da Assembleia Geral realizada no dia 1 de
junho de 2019, em Porto de Mós,
foi feita a apresentação do Plano de Atividades e Orçamento para o ano de 2020, pelo Presidente da Direção, o qual fez um
breve resumo da situação atual da ATAM, das iniciativas levadas a cabo, bem como da forma como decorreu a Sessão Solene do
40.º Aniversário da ATAM.
Feito o resumo da situação atual, o Presidente da Direção prosseguiu com a elencagem das atividades previstas para o ano de
2020, após a qual houve o habitual período de debate para o esclarecimento de dúvidas. O Plano de Atividades e Orçamento
para 2020 foi aprovado por maioria dos 47 associados presentes. Foi, ainda, aprovado propor um voto de louvor à Direção.

EMBLEMA

VILA NOVA DE GAIA
RECEBE 40.º COLÓQUIO
NACIONAL EM 2020

DE OURO DA ATAM
Como agradecimento e
reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à
Associação, nomeadamente
na realização do XXXIX Colóquio Nacional, a Direção
da ATAM atribuiu o emblema de ouro a Francisco
Firmino Jesus, Presidente da
Câmara Municipal de Sesimbra, no dia 6 de novembro
de 2019, durante a Sessão
de Encerramento.

Durante a Sessão
de
Encerramento
e com a presença
do Presidente da
Câmara Municipal
de Vila Nova de
Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, foi
apresentado o vídeo promocional de
Gaia, local onde se
realizará 40.º Colóquio Nacional da
ATAM, em 2020.

Fotos: Fotosíntese

Mesa da Sessão de Abertura

XXXIX COLÓQUIO NACIONAL
SESIMBRA/ 2019
SESSÃO DE ABERTURA

Francisco Alveirinho Correia
Presidente da Direção da ATAM
piscatória, conhecida por possuir o “melhor
peixe do mundo”, e dotada de excelente
gastronomia da qual sou adepto, à base
de peixe, aliado com produtos do campo e
da terra, que já saboreei ontem ao chegar.
Conta, também, com um valioso património
histórico e com paisagens das mais belas de
Portugal. Quem viu o Tempo de Antena da
ATAM, na RTP 1, na passada 5.ª feira - este
ano bastante inovador ao ser transmitido
antes do Colóquio conseguiu perceber uma
perfeita simbiose entre os 40 anos da ATAM
e o Colóquio de Sesimbra, com relevância
para os temas que aqui irão ser tratados.

N

aturalmente, que as minhas primeiras
palavras vão para o Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Sesimbra, pelo que irei inverter um pouco
o discurso começando por agradecer na
pessoa do Senhor Presidente da Câmara,
ao município de Sesimbra a disponibilidade
que demonstrou em acolher nesta simpática
e acolhedora vila, o XXXIX Colóquio
Nacional da ATAM, que agora se inicia.
Naturalmente que Sesimbra vai ficar inscrita
na vasta lista de Colóquios que a ATAM
vem promovendo por todo o País, e é
com todo o gosto que a ATAM optou por
realizar o seu maior evento anual nesta vila

Sei que o Senhor Presidente sabe o que é
a ATAM, conhece o nosso trabalho ao nível
da formação e de constante valorização
dos trabalhadores da Administração Local e
também sabe que na ATAM estamos sempre
a discutir as questões que se lhes colocam no
dia-a-dia, na procura sempre das melhores
soluções, restando-nos apresentar o nosso
bem-haja por ter acolhido este importante
Colóquio.
Caros participantes, começo por vos dizer
que não era possível fazer colóquios com
esta dimensão, com este valor e com este
cenário, se não tivéssemos convidado bons
oradores e este foi um dos anos em que
conseguimos, na minha opinião, o melhor
quilate de oradores, todos de primeira
escolha, e com respostas positivas.
Assim, e já de seguida, iremos ter, para falar
sobre "A descentralização de competências
nos municípios", o Pedro Costa Gonçalves.
Depois do almoço, e cumprindo uma

promessa que vinha do ano passado, o
Senhor Diretor-Geral do Tribunal de Contas,
José Tavares, para falar de um tema que
nos é muito caro e que está na nossa
agenda, “A responsabilidade financeira
na Administração Local". A terminar o dia
de hoje, traremos um tema que também é
importante para todos da área do urbanismo
"RJUE e os procedimentos de legalização e
o Regime Jurídico do Alojamento Local", com
o Fernando Condesso e também o nosso
colega dos órgãos sociais, António Góis
Nóbrega.
Amanhã, iniciaremos com outro tema
importantíssimo, as "Alterações ao Regime
de Contratação Pública" e teremos pela
primeira vez no nosso Colóquio, um expert
na matéria, o Miguel Assis Raimundo. Seguese, depois, uma próxima aposta da ATAM,
sobre a qual irei falar mais adiante, que é
sobre a Inteligência Artificial nas autarquias
locais e cuja mesa será moderada pelo
Miguel Castro Neto, que é, na minha
opinião o "pai" das Smart Cities em Portugal,
e com quem, aliás, já tive oportunidade
de promover uma palestra em nome da
ATAM/ UDITE, que proferiu em Bruxelas nos
OPEN DAYS - Semana das Regiões, e na
qual pude verificar o seu conhecimento e
experiência que tão bem soube transmitir
aos europeus, bem como pelas respostas
que deu na sequência das questões que
lhe foram colocadas, tendo constituído uma
comunicação bastante valiosa no âmbito
europeu.
Da parte da tarde, iremos assistir ao painel
"A gestão do capital humano nos municípios",
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com o Paulo Veiga e Moura, que escreveu
um artigo sobre Recursos Humanos para
a nossa revista “Municipalismo”, a qual foi
lançada em maio do corrente ano e em cuja
apresentação também esteve presente na
qualidade de orador. Terminaremos o dia
com um tema que é a "Governação dos
riscos nas autarquias locais vs planos de
prevenção e corrupção e infrações conexas",
com a presença do Vice-Presidente do
Observatório de Economia e Gestão de
Fraude, Inspetor António João Maia.
No último dia vai estar connosco uma
Inspetora de Finanças, Paula Duarte, que irá
abordar “O SNC-AP nos municípios”, pelo
que vamos ver o que podemos colher de
benéfico para uma boa implementação
do SNC-AP, embora a dúvida se mantenha:
para quando a sua entrada em vigor?
Para terminar o nosso Colóquio,
abordaremos outro tema importantíssimo
nos dias de hoje, "O Regulamento Geral de
Proteção de Dados nos municípios", para
o qual contamos com um representante da
Comissão Nacional de Proteção de Dados,
José Grazina Machado.
Este será, portanto, um Colóquio que
contará com oradores de excelência, temas
da maior atualidade, os quais esperamos
que sejam do vosso agrado, para que
possam sair daqui mais enriquecidos.
O meu agradecimento, em nome da
Direção da ATAM, a todos os oradores que
vão estar connosco nestes dias de grande
informação, formação e valorização dos
trabalhadores da Administração Local.
Queremos também apresentar os nossos
agradecimentos, logicamente, a todos
os patrocinadores do Colóquio. Mais
uma vez, tivemos muitas adesões e muitos
patrocinadores a quererem vir mostrar as
suas aplicações no âmbito da Inteligência
Artificial, que é um tema que está na agenda
do Poder Local e que iremos tratar e
aprofundar durante o evento.
Um último agradecimento ao staff do
Colóquio, sejam os trabalhadores da

Câmara Municipal de Sesimbra, sejam os
inexcedíveis trabalhadores da ATAM, que
com a sua larga experiência ajudam a
concretizar mais um Colóquio.
Dirijo-me agora aos associados da ATAM,
para lhes dizer que estamos perante
desafios muito importantes, que de acordo
com o nosso plano de ação 2018-2021
pretendemos continuar a melhorar a
prestação de serviços prestados aos nossos
associados.
Uma coisa curiosa foi ver que nunca nos
desviámos do nosso objetivo, da nossa
missão. Apostamos nos valores e nos
associados e o que pretendemos é sempre
servir melhor, prestar melhores serviços aos
associados. É isso que consta no Editorial
do primeiro “O Municipal” e continua a estar
presente no nosso dia a dia.
No dia 6 de julho celebrámos 40 anos, com
uma cerimónia simples e singela, mas digna,
no Convento de São Francisco, gentilmente
cedido pelo Senhor Presidente da Câmara
Municipal de Santarém, onde estiveram
mais de 120 associados, entre eles alguns
colegas que deram muito à ATAM, desde
a sua fundação, onde foi digno relembrar,
através de um filme que pode ser visualizado
no website, um pouco da história da ATAM.
Como os nossos associados são a nossa
razão de ser, nesse mesmo dia celebrámos
um protocolo com a ANAM - Associação
Nacional de Assembleias Municipais, com
vista à formação, e igualmente celebrámos
um contrato de avença com o gabinete
de advogados BAS, de Lisboa, no
sentido de proporcionar aos associados
aconselhamento jurídico, ou seja, se um
associado tem um contencioso com o
município, pode fazer um pré-agendamento
e consultar esse gabinete.
Relativamente ao próximo ano de 2020,
amanhã, na Assembleia Geral, terão
oportunidade de ver o que se pretende
concretizar. Contudo, quero aproveitar para
salientar alguns aspetos, todos relacionados
com a atuação futura do Gabinete de
Estudos.

Quero informar-vos que, até ao momento,
apesar da divulgação através de "O
Municipal" e newsletters, só houve um
associado que nos contactou para
solicitar aconselhamento jurídico, embora
tenha conhecimento de que existem outros
colegas com problemas, os quais têm aqui
uma oportunidade de trocar opiniões com
alguém que sabe de Direito do Trabalho
e avaliar se vale a pena avançar para
tribunal, cuja decisão compete sempre ao
associado. Esta é, pois, mais uma aposta
na melhoria da prestação de serviço aos
associados, embora reconheçamos que
não irá ter muitos interessados.
Quero dizer-vos também, e quem está mais
atento já terá reparado, que apareceu uma
nova rubrica no “O Municipal”, na área do
Gabinete de Estudos. Essa rubrica visa tomar
posição e prestar esclarecimento sobre
algumas questões, transversais a todos
nós, e sobre as quais existem dúvidas. O
Gabinete de Estudos seleciona e estuda
uma questão, muitas vezes decorrentes
das que vêm discutidas nas RAP e depois
difunde, mediante artigo, a denominada
"Opinião Jurídica".
No número anterior versou a "Opção
Gestionária vs a Revisão Orçamental" e o
próximo número versará o tema “Das Faltas
Motivadas por Falecimento de Familiar/
Contagem e Efeito nas Férias", sobre o qual
têm existido algumas dúvidas.
Os associados passam, assim, a usufruir, em
cada "O Municipal", de mais uma opinião
para cabal esclarecimento das suas dúvidas,
cujo tema é escolhido pelo Gabinete de
Estudos e representa a posição da ATAM.
Aproveito, ainda, para vos informar que até
ao final do mês de outubro já foram emitidos
203 pareceres escritos e já se verificaram
55 atendimentos telefónicos, com préagendamento, tendo esta iniciativa sido
reativada no durante o corrente ano.
Relativamente aos associados, mantivemos
o deficit, em termos de entradas e saídas
ano, tendo entrado 63 e saído 90. As
principais razões das saídas prendem-se
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com as aposentações e com as mobilidades, que agora
também representam um problema, pois a Administração
Central tem vindo a recrutar muitos colegas na
Administração Local. Todavia, em termos de quotização,
a mesma parece estar consolidada e por força disso,
a sustentabilidade financeira da ATAM não tem sido
afetada.
Quero, ainda, comunicar-vos que hoje mesmo, no
final desta cerimónia, iremos assinar um aditamento ao
protocolo do Seguro de Saúde que celebramos com
a SABSEG e que visa alargar o protocolo ao seguro
automóvel, de vida, de habitação e responsabilidade
familiar, pelo que quem já é possuidor deste tipo de
seguros, bastará fazer uma simulação e comparação e
verificar se vale a pena mudar.
Somos, inclusive, de opinião que se se concentrarem
todos os seguros numa única seguradora, será mais
benéfico e registar-se-á uma redução nos encargos com
os mesmos.
Quero igualmente falar de mais uma vantagem para
os associados, pois oiço-os muitas vezes afirmarem que
abandonam a ATAM porque não têm, nem usufruem, de
vantagens em serem associados, ou mesmo que não têm
autorização para irem à formação. A este propósito,
quero informar-vos que, por exemplo, este Colóquio
está a ser transmitido, gratuitamente, para todos os
associados que solicitaram, atempadamente, o seu
registo à ATAM. Este é mais um benefício que estamos a
dar e, até 6.ª feira, apenas nos tinha sido solicitado um
pedido de uma associada que habitualmente assiste aos
nossos Colóquios online. A nível da formação, mantemos
anualmente para cada associado, uma ação gratuita
em regime de autoformação.
Aproveito também para vos informar que a nossa
formadora, Sandra Francisco, lançou há pouco tempo
um livro sobre o Regulamento Geral de Proteção de
Dados e que amanhã, a editora Sílabo, estará entre nós
para vender a obra a todos os participantes que nele
manifestarem interesse.
Vou agora dirigir-me em geral aos trabalhadores da
Administração Local para partilhar alguns problemas
com os quais estamos a ser confrontados e que passo
a elencar.
O primeiro, prende-se com facto da ATAM continuar a
defender e a pugnar pela necessidade premente de
valorização das carreiras, a qual deve ser acompanhada
por uma adequada compensação remuneratória.

Todavia, nos contactos tidas nos
últimos anos com o Senhor o Secretário
de Estado da Administração Local,
fomos sempre encaminhados para a
Secretaria de Estado da Administração
e Emprego Público, mas, das diversas
tentativas de contacto e dos diversos
emails enviados, nunca fomos atendidos,
ou mesmo recebidos.
Portanto, vamos voltar a pedir audiências
aos novos membros do Governo e essa
é umas das razões pelas quais não
está aqui nenhum Secretário de Estado,
nem da Administração Local nem da
Administração Pública. Aliás, a DiretoraGeral das Autarquias Locais tinha-me
confirmado que se lhe fosse possível,
marcaria presença, a não ser que lhe
marcassem uma reunião urgente, e deve
ter sido isso o que aconteceu.
Iremos também solicitar, oportunamente,
uma audiência ao Senhor Presidente
da República. Já por diversas vezes o
convidámos para vir à abertura ou ao
encerramento dos nossos Colóquios,
mas como ainda não fomos agraciados
com a sua presença, iremos nós solicitar
uma audiência ao Senhor Presidente
da República, para lhe darmos
conhecimento de que a ATAM acaba
de fazer 40 anos de existência e qual
o seu papel no âmbito do Poder Local.
Um segundo desafio prende-se com o
“Processo de Descentralização” em curso,
pois somos de opinião que o mesmo não
se deve resumir a mera repartição de
tarefas, pois existe sempre o problema
dos recursos financeiros e outros, que
são necessários para concretizar. É certo
que os 21 diplomas já foram publicados
e alguns já estão a mexer com as
autarquias que aceitaram as respetivas
competências, mas até ao momento
tiveram pouco feedback. São processos
pouco dinâmicos, pois não foram
devidamente estudados e acautelados,
porque atualmente estamos numa outra
era, na qual temos de apostar, que é a

era da transformação digital e é esta
a grande novidade para o sucesso
do processo de transferência de
competências em curso.
O presente Colóquio, dentro
de poucos anos - e hoje está a
começar em Lisboa a Websummit -, é
muito provável que venha a ter uma
componente do tipo websummit, pois
temas como a inteligência digital,
a digitalização dos territórios, da
transformação digital, da coesão
territorial, da Cibersegurança, das
smartcities, vão passar a estar
presentes neste fórum. Temos de
avançar também por esse caminho,
se quisermos continuar a participar e
a acompanhar este processo, que é
inevitável.
Correlacionado com estes temas,
vem a componente formativa, pois
quem já leu alguma coisa sobre
este tema, com certeza já ouviu falar
nas machine learning e no reverse
mentoring, mentoria reversa. Qual é
o paradigma? O paradigma é que
os trabalhadores mais experientes
conseguem transmitir aos mais novos
a experiência e o conhecimento
acumulado aos longo de muitos
anos de desempenho profissional.
Contudo, da era da transformação
digital, eu não sei nada e têm de ser
os mentores, os mais novos, que vão
ter que nos ensinar. Portanto, será
desta simbiose de conhecimentos
que poderemos alcançar, no futuro,
um melhor desempenho e obter
melhores resultados. É, portanto, aqui
que a formação terá uma palavra
a dizer. Na ATAM já temos uma
vantagem: dominamos os aspetos
multidisciplinares, pois temos juristas,
urbanistas, engenheiros, arquitetos,
gestores, contabilistas, arquivistas,
fiscais, etc., falta-nos a vertente da
transformação digital e é por esse
caminho que teremos de avançar
rapidamente, precisamente no
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sentido de podermos colmatar esta falta de
informação e conhecimento, para podermos
melhorar o desempenho profissional.
Pelo exposto, quero aproveitar para lançar
um desafio aos nossos patrocinadores
deste Colóquio, e já demos um primeiro sinal
quando elegemos a inteligência artificial nos
municípios como tema central para os nossos
patrocinadores, as software house, para, de
futuro, trazerem aplicações no âmbito destas
novas matérias, que, não tenham dúvidas,
serão o futuro da administração pública em
geral.
É por isso que no próximo "O Municipal", quer
no Editorial, quer na Palavra do Presidente,
irão ter a oportunidade de ler algo sobre
estes novos temas. A ATAM já começou a
pensar em novos projetos formativos, mas
claro que teremos de começar a elaborar
conteúdos programáticos e ir à procura de
formadores, precisamente para colmatar
estas futuras falhas de formação.
O terceiro desafio prende-se com o tema
da “responsabilidade". Já o ano passado
tratámos este tema da responsabilidade
com o Dr. Carlos Batalhão e este ano vamos
voltar a ele, curiosamente num contexto em
que muitos dos nossos colegas estão a ser
constituídos arguidos em processos judiciais.
Portanto, dizer que a responsabilidade é
apenas dos políticos, terminou. De futuro,
também os dirigentes e técnicos municipais
poderão passar a ser responsabilizados.
Aliás, a Lei das Finanças Locais vem mesmo
dizer "atenção que vocês têm que informar",
pelo que é preciso termos consciência que
o desempenho destas funções, sobretudo de
dirigente, implica alta responsabilidade.
Há poucos dias estive a dar um curso e
apercebi-me que metade das colegas
desconheciam o que é “responsabilidade
financeira”, tendo tomado consciência do
que pode representar hoje em dia, assinar um
documento, ou fazer parte de um júri, ou ser um
gestor de contrato ou mesmo ser encarregado
de proteção de dados. Por outro lado, vemos
a olhos vistos a responsabilidade aumentar,
mas o salário mantém-se, se bem que todos

os colegas hoje levam para casa menos
dinheiro do que levavam em 2005. É, por
isso, importante explicar e fazer ver à tutela
se hoje vale a pena ser dirigente municipal,
assumindo tamanha responsabilidade, se
esse risco compensa.
Outro desafio tem a ver com o SIADAP.
Quando ouvimos dizer que os funcionários
que não faltarem irão ser compensados,
olho para trás e penso “mas um trabalhador
não tem o dever de ser pontual e assíduo?
Não é uma obrigação, um dever?" Na
minha opinião, continuamos a remar em
sentido contrário. O que a ATAM continua
a dizer é que é preciso apostar no SIADAP
- se não o quiserem alterar -, mas que, pelo
menos, tenha uma vertente que permita a
valorização na carreira e na remuneração,
mas tem de se apostar na formação e no
conhecimento da legislação em vigor. Cada
vez menos os colaboradores conhecem e
sabem interpretar as leis.
Na minha opinião, o SIADAP, se revisto,
continua a ser um ótimo sistema de avaliação,
mas se passar a consagrar a vertente do
conhecimento legislativo e da formação
adquirida. Um trabalhador que não frequente
anualmente formação, nunca pode ter um
bom desempenho profissional. Igualmente tem
de demonstrar competências na área dos
normativos aplicáveis na sua área funcional.
Esta é a mudança de paradigma que deve
ser operada o mais breve possível e a ATAM
vai continuar a defender enquanto o SIADAP
vigorar.
O último desafio, voltando novamente
à formação, prende-se com o teor
do folheto que enviámos aos nossos
associados, via newsletter e que diz o
seguinte “responsabilidade da entidade
patronal pela formação obrigatória dos
trabalhadores em funções públicas e
pela renovação dos títulos habilitantes
indispensáveis ao desempenho das suas
funções", onde questionamos, “já sabe que a
sua autarquia tem agora novas obrigações
em proporcionar-lhe formação profissional,
por força da alteração do regime da Lei do

Trabalho em Funções Públicas (LTFP)", por
força da Lei n.º 82/2019, de 2 de setembro,
em que cada autarquia, na qualidade
de empregador deve proporcionar-nos
formação, na área, funções e competências
que desempenhamos no dia-a-dia e, refere
ainda, que o reembolso das despesas com
formação obrigatória e os encargos com
a obtenção do título habilitante, deve ser
solicitado à autarquia.
Temos, pois, aqui, uma nova oportunidade,
decorrente da Lei, a qual todos devemos
aproveitar e a qual não deixa dúvidas
a ninguém. Não é possível ter um bom
desempenho se não se usufruir de boa
formação. E, neste ponto, a ATAM continua a
apostar fortemente na formação e a superar
os indicadores do ano passado, com o 1.º
semestre a apresentar melhores resultados
que o do ano passado e espera-se que o
2.º semestre também seja melhor.
São todas estas questões que pretendemos
transmitir ao novos Secretários de Estado,
da Administração Local e da Administração
Pública.
Termino, pois, com o seguinte apelo, quem
quiser apostar na valorização profissional,
tem de estar consciente de duas coisas:
formação, por um lado, e a transformação
digital por outro. E, ainda, que os colegas
estejam próximos da aposentação e
entendam que já não é importante a
transformação digital, digo-vos que isto
é algo que se fala em todo o lado, nas
instituições públicas, nas escolas, nas
empresas, etc.... Mas quem não estiver
interessado, pode optar pela pré-reforma,
que, como sabem, é um outro caso que
não reúne uniformização e consistência nas
autarquias locais e de que só alguns irão
poder usufruir.
As minhas últimas palavras vão no sentido
de que tenha conseguido transmitir as
mensagens que agendei, aconselhandovos a ler o próximo "O Municipal" e,
desejando a todos um bom Colóquio, na
certeza, porém, de que tudo fizemos para
que tal aconteça.
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SESSÃO DE ENCERRAMENTO

D

amos, hoje, por encerrado o XXXIX Colóquio Nacional
da ATAM, Sesimbra, 2019, cujo programa veio a ser desenvolvido, ao longo destes 3 dias de intenso trabalho.

Da avaliação, ainda que prematura, feita, sobre a realização
deste Colóquio, julgo perpassar, entre todos os participantes, um
sentimento de satisfação, relativamente à forma como decorreram os trabalhos, deste Colóquio Nacional, facto que, indelevelmente, está associado à oportunidade dos temas abordados
e à qualidade das intervenções cientificas, sobre os mesmos,
produzidas, e às conclusões extraídas, sendo, nesse sentido, inteiramente, justo, agradecer a participação dos oradores convidados e, bem assim, a todos aqueles que, ativamente, participaram, ao longo dos intensos debates, registados, durante
este Colóquio, sobre cada um dos temas que integraram a sua
agenda, muito concretamente:

dora cidade de Sesimbra,
mais uma vez, com a nítida
sensação do dever cumprido.
A ATAM, ao longo da sua
existência, tem pautado a
sua atuação com o claro objetivo de ser uma
referência institucional incontornável, no âmbito
da valorização do Poder
Local, e, sobretudo, no
apoio profissional aos trabalhadores das autarquias
locais, particularmente, aos
associados da ATAM.

- A descentralização de competências nos Municípios;
- A responsabilidade financeira na Administração Local;
- Os procedimentos de legalização, no âmbito do RJUE, e o
regime jurídico do Alojamento Local;
- Alterações ao regime da Contratação Pública;
- Aplicação da inteligência artificial nos Municípios;
- A gestão do capital humano nos municípios;
- A governança de riscos nas Autarquias Locais e os Planos de
Prevenção da Corrupção e Infrações Conexas;
- Sistema de Normalização Contabilística nas Autarquias Locais;
- Regulamento Geral de proteção de dados nos Municípios.
Dá, assim, vontade de afirmar que a ATAM, enquanto entidade
organizadora, deste relevante fórum científico, desde sempre,
voltado para as principais questões e ou matérias relacionadas
com a gestão autárquica, sai daqui, desta simpática e acolhe-

Referência na atividade
formativa, diga-se, de excelência que, anualmente, desenvolve, dando execução ao
seu plano anula de formação,
preferencialmente, voltado para
os trabalhadores das autarquias
locais;
Referência no modelo organizacional em que assenta toda a
sua atuação, procurando, sempre, soluções, gestionariamente,
equilibradas, tecnicamente, corretas e que permitam melhorar
o grau de satisfação dos seus
associados, com incidência particular, na sua valorização profissional e formativa;
Referência no tratamento científi-

co, regra geral, antecipado, das
principais questões, administrativas e técnicas, que, regularmente, gravitam à volta da gestão
autárquica, fazendo-o, sempre,
sem laivos despropositados de
arrogância e ou petulância, mas
sim, de forma humilde, mas sem
subserviência, e provocando a
partilha e agregação, intensa, de
outros parceiros institucionais e
de outras perspetivas de conhecimento;
Referência, por último, na forma,
genuinamente, descentralizada
que inspira, sempre, a sua ação,
fazendo chegar o seu conhecimento, a sua experiência e o
seu saber acumulado, muito para
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além dos muros do Terreiro do Paço, sendo exemplo vivo, de
tal afirmação, a regular realização, em diversos pontos do
País, deste Colóquio, e, bem assim, a realização de reuniões
de aperfeiçoamento profissional, distribuídas, também, por
vários Distritos do País, para além da constituição e consolidação dos seus polos de formação, os quais promovem, de
forma descentralizada, diversas ações de formação e ou
seminários técnicos, sobre relevantes temas correlacionados
com o Poder Local.
É dentro deste espírito, diga-se, concretizado, na execução
de medidas objetivas, com impacte positivo na valorização
profissional e formativa dos trabalhadores das Autarquias
Locais, que a ATAM está e estará, seguramente, na linha
da frente, em vista ao desenvolvimento e consolidação dos
procedimentos, administrativos e técnicos, indissociáveis à
reforma administrativa descentralizadora, em curso, desenvolvida, de forma gradualista, aparentemente, contratualizada, entre os atores envolvidos – Estado e Administração local -, e cuja plena execução está programada, legalmente,
para o próximo ano de 2021.
Tenho, para mim, que este exercício desejável de descentralização administrativa só irá alcançar os seus objetivos se o
mesmo for feito:
- De pessoas;
- Com as pessoas;
- E para as pessoas.
De facto, não acredito numa descentralização administrativa, exclusivamente, assente, na transferência da gestão de
equipamentos públicos, de serviços públicos, de recursos financeiros e de recursos operacionais, e marcada, fortemente, por uma dimensão formal e procedimentalista.
Acredito, isso sim, numa descentralização administrativa que
permita por fim à fixação de toda a massa crítica do País,
das suas elites técnicas, científicas, culturais e intelectuais,
exclusivamente, no Terreiro do Paço, passando a distribuir,
ao invés, por todo o País, de acordo com critérios de equidade e de coesão territorial, todos os bons, pelo todo o
bom que deve ser o nosso País.
Em síntese: uma descentralização centrada, sobretudo, numa
justa distribuição do conhecimento, da capacitação, do investimento, das infraestruturas disponíveis, à escala de todo
o País, por forma a que ninguém fique de fora!

Ou seja: uma descentralização em que o
seu cimento repousa nas próprias pessoas
e não na transferência de equipamentos
de saúde, de estradas e ou da execução
de tarefas administrativas que o Terreiro
do Paço não quer ou não sabe executar.
A ATAM, ao longo da sua história, sempre
teve as pessoas, como centro ou foco
prioritário da sua ação, procurando, incessantemente, a valorização profissional
das pessoas, no caso, dos trabalhadores
da administração local e, muito particularmente, dos seus associados.
Estou, plenamente, convicto, que este
caminho deve continuar a ser seguido e
estimulado, pelos órgãos sociais da ATAM,
sem prejuízo de algumas pequenas pedras
que nele se podem atravessar.
Registo aqui, neste contexto, com grande
preocupação, a sistemática perda de associados da ATAM, facto nada compatível com o esforço que o seu projeto vem,
regularmente, desenvolvendo, em defesa
dos trabalhadores das Autarquias Locais
e dos seus associados.
Deixo, aqui, registado um forte apelo, no
sentido da mobilização, determinação
e empenho de toda a família da ATAM,
tendo em vista a rápida alteração deste preocupante cenário, indissociável
da redução do número de associados
da ATAM, desiderato que só poderá ser
conquistado com o esforço coletivo de
todos e com o desenvolvimento de soluções mais criativas e que valorizem, permanentemente, a dimensão antropocêntrica,
desde sempre, prosseguida pela ATAM.
Reconheço, sem hesitação, que a tarefa
não é nada fácil, no sentido de encontrar soluções que permitam, a curto prazo,
inverter e ou travar esta espiral negativa
para a vida da ATAM.
A Direção tem desenvolvido inúmeras medidas para incentivar a admissão de novos associados, medidas essas que ainda

não surtiram, até à data, o efeito pretendido.
Estou, no entanto, esperançado que,
com o envolvimento de todos os associados, dos órgãos sociais e dos
respetivos delegados distritais, será
possível, a curto prazo, reinventar o
projeto da ATAM, tornando-o mais
atrativo, no sentido de que no mesmo
se possam rever, com maior intensidade e efetiva participação, um número mais significativo de trabalhadores
das Autarquias Locais, dando, assim,
força ao seu projeto institucional, com
evidentes benfeitorias para a vida da
ATAM, para o Poder Local e para o
País.
Caminho rapidamente para o fim desta minha intervenção, registando uma
palavra de profundo agradecimento
ao Município de Sesimbra e, muito
particularmente, ao Senhor Presidente
da Câmara de Sesimbra, Dr. Francisco
Jesus, pelo facto de ter acolhido e
apoiado esta iniciativa da ATAM, disponibilizando, para o efeito, todos os
meios indispensáveis à organização,
com o sucesso reconhecido, deste
Colóquio Nacional.
Agradeço, ainda, a todos os trabalhadores do Município de Sesimbra, e,
bem assim, a todos os trabalhadores
da ATAM, todo o profissionalismo e
determinação que colocaram, durante
estes 3 dias, em vista à boa organização dos trabalhos deste Colóquio.
Por último, um agradecimento dirigido
aos patrocinadores deste Colóquio,
cujo apoio é relevante para a sua
sustentabilidade financeira.
Desejo a todos um bom regresso a
casa.
Viva Portugal! Viva o Poder Local!
Viva a ATAM!
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GABINETE DE ESTUDOS
OPINIÃO JURÍDICA

nais, sob proposta devidamente
fundamentada, sendo tal autorização igualmente exigível em caso de
alteração dos mesmos.

ACIDENTES DE TRABALHO

3 - Os serviços e organismos da
administração local podem transferir a responsabilidade por acidentes em serviço prevista neste
diploma para entidades seguradoras.

TRABALHADORES EM FUNÇÕES
PÚBLICAS
OS MUNICÍPIOS SÃO OBRIGADOS
A TER SEGURO DE ACIDENTES
DE TRABALHO PARA OS SEUS
TRABALHADORES?
1. O Regime Jurídico dos Acidentes em Serviço
dos Trabalhadores em Funções Públicas da Administração Pública consta no Decreto-Lei n.º
503/99 de 20/11 na redação atual (que poderá
ser consultado devidamente atualizado, na página eletrónica da PGDL)
2. Esse Regime Jurídico é aplicável às Autarquias
Locais onde se incluem os Municípios e obviamente a todos os trabalhadores ao seu serviço (quer se encontrem em contrato por tempo
indeterminado, quer a termo certo ou incerto)
(artigo 2.º n.º 2)
3. O artigo 45.º desse diploma com relevo para a
questão, refere expressamente o seguinte:
“Art.º 45.º
Seguro de Acidente em Serviço
1 - Os serviços e organismos não devem, em princípio transferir a responsabilidade pela reparação dos
acidentes em serviço prevista neste diploma para entidades seguradoras.
2 - Os serviços e organismos referidos no artigo 2.º
que entendam vantajosa a celebração de contratos
de seguro podem realizá-los, excecionalmente, mediante autorização prévia dos Ministros das Finanças
e da tutela ou dos competentes secretários regio-

4 - Os contratos de seguro que venham a ser celebrados devem respeitar a apólice uniforme de seguro
de acidentes em serviço para os trabalhadores da administração pública, a estabelecer mediante convenção entre o Instituto de Seguros de
Portugal, o membro do Governo que
tenha a seu cargo a Administração

Pública e o Ministro das Finanças.
5 - É aplicável à apólice uniforme referida no número anterior o
disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo
38.º da Lei n.º 100/97 de 13 de
setembro.
6 - A apólice uniforme deve garantir as prestações e despesas
previstas neste diploma, sendo
nulas as cláusulas adicionais que
impliquem a redução de quaisquer direitos ou regalias.”
4.

Assim, e com base no dispositivo legal, supra referido, NÃO É OBRIGATÓRIO
o município contratar um
Seguro de Acidentes de Trabalho com uma Seguradora
para os seus trabalhadores
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em funções públicas. (Não tendo Seguro, o
Município obviamente suportará as despesas
com os acidentes em serviço/de trabalho que
ocorram).
5. Embora, tal como também resulta dessa norma,
o município o possa fazer, se entender que lhe
é vantajoso.
Neste sentido se pronunciou também a CCDR-C no seu parecer n.º 88/2017 de 18/01/2018
(Informação n.º 10-DSAL/2018).
CASO O MUNICÍPIO OPTE POR CELEBRAR CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PARA OS
SEUS TRABALHADORES EM FUNÇÕES PÚBLICAS,
6.

Deve, obviamente, ser tido em consideração
o referido Decreto-Lei n.º 503/99 de 20/11 na
redação atual, cuja menção deve ser expressa
no contrato que for celebrado com a Companhia de Seguros.

7.

É que, nos termos do artigo 45.º n.º 4 supra
transcrito, “Os contratos de seguro que venham
a ser celebrados devem respeitar a apólice uniforme de seguro de acidentes em serviço para
os trabalhadores da administração pública, a estabelecer mediante convenção entre o Instituto
de Seguros de Portugal, o membro do Governo
que tenha a seu cargo a Administração Pública e
o Ministro das Finanças”

8.

9.

Mas, do que julgamos saber, não existe (ainda)
uma apólice de acidentes de trabalho específica para os trabalhadores em funções públicas
(dos municípios).
O que origina que as Seguradoras optam por
adaptar a apólice de acidentes de trabalho do
direito privado com as especificidades que
são colocadas nos “Cadernos de Encargos” e
respetivos contratos que são propostos pelos
Municípios.

10. Muito importante para que as responsabilidades contratadas em sede de apólice de acidentes de trabalho possam depois ser exigidas
pelo Município à Seguradora, será a menção
expressa desse dispositivo legal (Decreto-Lei
n.º 503/99) com a maior discriminação possível.

11. Constata-se
frequentemente
que as Seguradoras tratam o
acidente em serviço do trabalhador em funções públicas nos
mesmos moldes em que tratam
o acidente de trabalho de uma
empresa privada.
12. Mas os Serviços dos Municípios
não poderão ignorar que, quer o
regime das incapacidades, quer
a Alta do acidente, diferem significativamente nos dois regimes (o privado e o público).
13. Nem que, mesmo transferindo
a responsabilidade para uma
Seguradora, serão os Serviços do Município que terão
de processar e pagar todas as
remunerações e demais abonos ao trabalhador sinistrado,
efetuando os descontos legais
(que serão as que teria direito
caso se encontrasse a prestar
serviços efetivo, sem qualquer
dedução, inclusive o subsídio
de refeição).
A ALTA MÉDICA E A INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARCIAL
14. Nos termos do artigo 20.º n.º
1 do Decreto-Lei n.º 503/99
“Quando o trabalhador for
considerado
clinicamente
curado... o médico assistente
ou a Junta Médica (da ADSE)
dar-lhe-á Alta…devendo o trabalhador apresentar-se ao serviço no dia útil seguinte…”
15. E, nos termos do artigo 23.º
n.º 1 do referido Decreto-Lei “No caso de incapacidade temporária parcial que não
implica a ausência ao serviço,
o superior hierárquico deve
atribuir ao sinistrado trabalho
compatível com o seu estado,

em conformidade com o
parecer do médico que o
assista, do médico do trabalho ou da Junta Médica,
dispensando-o do serviço
para comparecer às consultas e tratamentos que
tenha de efetuar dentro do
seu horário de trabalho”.
16. O trabalho compatível inclui a atribuição de tarefas
e a duração e o horário de
trabalho adequados ao
estado de saúde do trabalhador (n.º 2 do artigo 23.º
do referido Decreto-Lei)
17. A aplicação destas normas e em especial face à
necessidade de marcação
de Junta Médica da ADSE
que por vezes delibera,
quer quanto às condições
de saúde do trabalhador,
quer quanto à sua eventual incapacidade temporária, de forma diferente
do “médico da Seguradora”, pode originar (e origina) dúvidas sobre qual
a “decisão médica” que
deve prevalecer.
18. Questão assente é que o
regresso ao trabalho após
acidente em serviço tanto pode ser determinado
pelo médico assistente
(poderá ser o médico do
Seguro) como pela Junta Médica da ADSE; Mas
sublinhe-se, desde que
solicitada a Junta Médica
à ADSE é esta que passa a ter legitimidade para
conceder a ALTA, deixando o médico do Seguro de
ter competência para este
efeito (pelo que o Contra-
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to de Seguro que for celebrado deve acautelar esta situação).
19. Mesmo no período em que o médico assistente (médico do Seguro) tem legitimidade para
conceder a ALTA, não deverão ser admitidas
incapacidades parciais – o que só será possível se também nesta sede os Municípios salvaguardarem esta possibilidade – caso tal não
aconteça, o Município terá que suportar integralmente os direitos do trabalhador no que
se reporta a remunerações e abonos.
20. Pode também ser determinado o regresso ao
serviço pelo médico assistente (do Seguro)
e a Junta Médica da ADSE determinar que o
trabalhador está com incapacidade permanente em determinadas condições e obviamente que essa deliberação da Junta Médica
da ADSE prevalece sobre a decisão do médico do Seguro.
21. Pode também acontecer que o médico assistente (do Seguro) declara que o trabalhador tem Alta, podendo retomar o serviço em
data determinada, mas com uma incapacidade parcial de determinada percentagem (por
exemplo: 30%?).
22. Nesse caso, o trabalhador tem que regressar
ao serviço, pois para todos os efeitos legais
teve alta para reintegração profissional com
determinada incapacidade (30%).
23. Solicitada, no entanto, Junta Médica da
ADSE, porque o trabalhador não comparece
e requer a sua apresentação à referida Junta
Médica (artigo 20.º n.º 2) – já terá que ser seguida a deliberação dessa Junta Médica, que
sendo posterior à decisão do médico do Seguro determina noutro sentido.
24. Refira-se ainda que se no final do tratamento possível, resultar ainda assim, uma INCAPACIDADE PERMANENTE do trabalhador
sinistrado para o trabalho, então essa incapacidade será fixada pela Junta Médica da
Caixa Geral de Aposentações (artigo 38.º do
Decreto-Lei n.º 503/99)
25. Também nesta fixação de INCAPACIDADE

PERMANENTE, ocorre com
frequência que o Médico da
Companhia de Seguros (que
assistiu o trabalhador) fixa
(propõe) uma determinada
percentagem e a Junta Médica da CGA fixa percentagem
diferente – entende-se que é a
percentagem da CGA que tem
de prevalecer.
26. Sem pretender esgotar aqui
as possibilidades de “conflito” que podem existir entre o
acompanhamento do acidente
de trabalho do trabalhador em
funções públicas pela Seguradora (médico assistente) e as
Juntas Médicas da ADSE e da
CGA e ainda as eventuais decisões de eventual médico do
trabalho existente… sublinhe-se que:
CONCLUSÕES
27. Das situações que supra se
descreveram (de forma genérica) não há dúvida que o dia a
dia dos Serviços de Recursos
Humanos dos Municípios, que
optaram por contratar Seguro
de Acidentes de Trabalho para
os seus trabalhadores, se altera fortemente sempre que há
um acidente de trabalho “em
resolução”!
28. As Seguradoras frequentemente não assumem o estipulado na base legal do Decreto-Lei n.º 503/99 e teimam em
tratar o acidente do trabalhador em funções públicas como
se de um trabalhador de empresa privada se tratasse.
29. Chegando mesmo a enviar
para o Tribunal de Trabalho a
decisão final sobre percentagem de incapacidade, quan-

do, obviamente, o Tribunal
de Trabalho aqui não tem
competência.
30. E, os Municípios, debatem-se com o facto de, face
à falta de rotina dos acidentes que eventualmente
ocorrem, por vezes acabar por tratar acidentes de
forma incorreta (face ao
Decreto-Lei n.º 503/99),
sendo certo que, como se
sabe, há procedimentos
nesta sede que são praticamente impossíveis de repetir (pois a situação do sinistrado evolui e a decisão
médica não pode avaliar o
que não conhece).
31. O que nos parece e se
aconselha nesta temática,
é que se tenha sempre em
consideração o Decreto-Lei n.º 503/99, elaborando
eventual cheklist dos procedimentos a cumprir, de
forma que todos os direitos
do trabalhador sinistrado
sejam acautelados nesse
âmbito.
32. Relativamente à exigência
à Companhia de Seguros
(do que tiver sido contratado face à apólice, caderno
de encargos e contrato)
igualmente a exigência
deve ser uma constante.
33. Muito importante ainda
será a formação profissional para os trabalhadores
que habitualmente lidam
com os acidentes em serviço no seu Município, de
forma a estarem sempre
bem esclarecidos sobre as
exigências que o assunto
comporta.
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34. Por último, sublinha-se o facto de continuar
atual a dúvida sobre o tipo de apólice uniforme que deve ser utilizada para os acidentes
de trabalho dos trabalhadores em funções públicas … é urgente a definição clara das condições gerais e especiais de uma apólice adequada e que prossiga a exigência legal (Regulamentação do Decreto-Lei n.º 503/99 quanto
à Apólice de Seguro Uniforme de Acidentes
de Trabalho dos Trabalhadores em Funções
Públicas).

to, que a licença parental, em
qualquer das suas modalidades, não determinava a perda
do subsídio de refeição, mantendo-se, nesta justa medida,
um entendimento pacífico sobre a matéria.
4.

----------- o ---------- o -----------

LICENÇA DE PARENTALIDADE
PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO
1.

As dúvidas que se pretendem ver esclarecidas
podem ser resumidas da seguinte forma:

5.

A propósito de subsídio de refeição, torna-se necessário invocar o regime objetivado no
Decreto-Lei n.º 57-B/84, de 20
de fevereiro, diploma legal que
ainda se encontra em vigor e
que define as condições de atribuição de subsídio de refeição
na administração pública, incluindo na administração local.

6.

De acordo com o n.º 1, do artigo 2.º, do retrocitado diploma
legal, são requisitos de atribuição do subsídio de refeição:

Um trabalhador em licença por maternidade
tem direito ou não ao subsídio de refeição?
2.

Assim, sobre a matéria, cumpre informar o seguinte:

I - Do pagamento de subsídio de refeição durante a licença de parentalidade
1.

2.

3.

Em matéria de parentalidade, é aplicável ao
vínculo de emprego público, sem prejuízo do
disposto na LTFP, e com as necessárias adaptações, o disposto no Código do Trabalho e
respetiva legislação complementar com as
exceções legalmente previstas, por força do
disposto no artigo 4.º, da Lei n.º 35/2014, de
20 de junho.
Ora, nos termos do artigo 65.º, da Código
do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, a
licença parental, em qualquer das modalidades, não determina perda de quaisquer direitos, salvo quanto à retribuição, e as ausências
ao trabalho são considerados como prestação
efetiva de trabalho.
Sobre esta matéria, importa referir que o artigo 76.º, do RRCTFP, aprovado pela Lei n.º
59/2008, de 11 de setembro, previa, de fac-

Contudo, tal disposição legal
viria a ser revogada através da
alínea g), do artigo 16.º, da Lei
n.º 66/2012, de 31 de dezembro, não existindo, no quadro
legal aplicável em matéria de
parentalidade, norma que continue a prever a subsistência
de tal direito durante o período
da licença parental, situação
que remeteu, a presente questão, para o foco de alguma discussão.

a)

b)

7.

A prestação diária de
serviço;
O cumprimento de, pelo
menos, metade da duração diária normal do
trabalho.

De seguida, o n.º 2, da mesma
disposição enumera, ainda que
de forma meramente exemplificativa, algumas situações em
que não há lugar à atribuição

de subsídio de refeição.
8.

Sobre esta matéria, importa referir que, na presente
data, já existem posições
assumidas pela DGAEP,
pela Associação Nacional
de Municípios Portugueses, pela CCDRN e, ainda,
pela CITE1 (Comissão para
a Igualdade no Trabalho e
no Emprego), entidade com
atribuições específicas em
matéria de parentalidade.

9.

Relativamente à DGAEP, a
mesma identifica na sua página oficial, a propósito do
subsídio de refeição, algumas situações em que não
há lugar ao pagamento do
mesmo, por força dos requisitos previstos no n.º 1,
do artigo 2.º, do Decreto-Lei n.º 57-B/84, de 20 de
fevereiro e ulteriores alterações, entre elas a licença
parental em qualquer das
modalidades, conforme documento cujo teor aqui se
dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais e que se anexa à
presente Informação.

10. No mesmo sentido, a Associação Nacional de Municípios vem defendendo que

1 “O mecanismo nacional de igualdade entre homens
e mulheres no trabalho e no emprego funciona na
dependência do membro do Governo responsável
pela área da Solidariedade, Emprego e Segurança
Social, em articulação com o membro do Governo
responsável pela área dos Assuntos Parlamentares
e da Igualdade. A sua composição tripartida
compreende quatro representantes do Estado (1 do
Ministério das Finanças, 1 da Secretaria de Estado
dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade e 2 do
Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança
social), quatro representantes sindicais (2 da CGTPIN e 2 da UGT) e quatro representantes patronais (1
da CCP, 1 da CIP, 1 da CAP e 1 da CTP).”
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não é devido, durante a licença parental, o
subsídio de refeição, por tal possibilidade não
estar salvaguardada na lei2.
11. Por sua vez, a CCDRN, conforme parecer a
que tivemos acesso através do link: https://
www.ccdrn.pt/sites/default/files/ficheiros_ccdr n/administracaolocal/direito_a_despesas_de_representacao._subsidio_de_refeicao.
pdf, entendeu, de igual forma, que “durante
o período de licença parental, os trabalhadores
abrangidos pelo regime de segurança social não
têm direito a receber subsídio de refeição, por
ausência de previsão legal”.
12. Por último, a Comissão para a Igualdade no
Trabalho e no Emprego (CITE), emitiu no pretérito dia 28 de janeiro de 2015, o parecer n.º
58/CITE/2015, no âmbito do processo n.º 844
– QX/2013, e que se debruça, exatamente,
sobre a questão do direito ao pagamento do
subsídio de alimentação durante a licença parental, tendo concluído, à semelhança das entidades supra referidas, em sentido negativo.
13. Importa referir, aqui, que este Gabinete de Estudos não é alheio à existência de outra interpretação, e que aponta no sentido de ser
devido o pagamento do subsídio de refeição
durante o período da licença parental.
14. Veja-se o parecer n.º 23/2016 (Informação n.º
73-DSAL/2016), produzido pela CCDR Alentejo no dia 13/06/2016 e que conclui, expressamente, o seguinte:
“O regime do Subsídio de Refeição dos Funcionários e Agentes da Administração Pública
encontra-se previsto no Decreto-Lei n.º 57-B/84,
de 20 de fevereiro, que institui a atribuição de um
subsídio de refeição uniforme a todos os funcionários e agentes da Administração Pública, desde que exercessem funções a tempo completo.
Determina o seu pagamento constante pelos 12
meses do ano, ainda que reportado a 11 meses,
e leva a que tal benefício seja configurado como
um verdadeiro complemento de vencimento.

São requisitos de atribuição
do subsídio de refeição, a
prestação diária de serviço
e o cumprimento de pelo
menos metade da duração
diária normal de trabalho, de
acordo com as alíneas a) e b)
do n.º 1 do artigo 12.º deste
diploma e afasta a atribuição
do mesmo, nas situações
previstas nas alíneas do n.º
2 do referido artigo.”
15. Atenda-se, porém, que o
não pagamento do subsídio
de alimentação durante a licença parental é a posição
maioritariamente assumida
por diversas entidades, com
especial destaque para a
DGAEP e para a CITE3, sendo que esta última tem um
particular papel na defesa
dos direitos dos trabalhadores em matéria de parentalidade.
16. Face ao quadro, acima,
traçado, bem como atendendo ao regime e consequências previstas para os
pagamentos indevidos por
parte de entidades públicas, somos de parecer que,
durante o período em que
decorrer a licença parental,
não devem ser abonadas
as quantias referentes ao
subsídio de refeição.

CONTABILIDADE
DE GESTÃO
SNC-AP (Sistema de Normalização Contabilística para
as Administrações Públicas)

João Augusto Sousa
ATAM
2018
Prefácio
de Francisco Alveirinho Correia
232 páginas
€ 15,00 (IVA incluído à taxa de
6%)
Os envios são efetuados à cobrança, sendo os portes pagos
pelo adquirente.

3 À cautela, estes serviços estabeleceram contacto
telefónico com a CITE, tendo os serviços jurídicos
de tal entidade manifestado, por telefone, que
a posição oficial, na presente data, da CITE
em relação ao direito, ou não, ao subsídio

2 Conforme resulta da ata escrita da RAP de Vagos, realizada no dia 9 de agosto

de alimentação durante o período de licença

de 2014, pág. 2/10. Veja-se, ainda, as conclusões tiradas na RAP da Batalha,

parental, corresponde à posição expressa no

cuja ata veio a ser publicada no Municipal n.º 390.

parecer n.º 58/CITE/2015.

Para encomendas contacte:
contabilidade@atam.pt
T 243 330 273
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ARTIGO DE OPINIÃO
ESTATUTO
DAS CONSTRUÇÕES
EXISTENTES:
DA REPOSIÇÃO
DA LEGALIDADE
À REABILITAÇÃO
DE EDIFÍCIOS
PARTE II (FIM)

FERNANDO DOS REIS CONDESSO*1

(continuação de O Municipal n.º 419)

5. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE O RJRU, O
ANTERIOR RJETRU DE
2014 E O ATUAL RJOEFA
de 2019
5.1. Quanto ao RJRU em
geral, passando em resumo
o tema, tal como aparece
conformado na sua atual legislação, vemos que o artigo
51.º, sobre a “proteção do
existente”, distingue entre
operações de reconstrução
e alteração, por um lado, e
operações de ampliação ou
substituição, por outro. Favorece as primeiras, mas impede as segundas. Com efeito, interdita em geral que os
municípios impeçam “obras
de reconstrução ou alteração

*

Catedrático Jubilado de Direito Administrativo e de Direito do Ambiente, Ordenamento
do Território e do Urbanismo da Universidade de Lisboa e Professor do ISMAT

de edifício”, em áreas de RU,
com fundamento em normas
legais ou regulamentares publicadas posteriormente à
construção originária, aplicáveis à data da intervenção.
Com a condição de essas
operações não originarem ou
agravarem a sua desconformidade com as normas em
vigor, serem relevantes para
a melhoria das condições de
salubridade da edificação ou
das condições de desempenho e segurança funcional,
estrutural e construtiva da
edificação e não atentem
contra adequadas opções de
construção sobre segurança
estrutural e sísmica do edifício.
E as próprias operações de
ampliação ou de construções novas, mesmo demolindo, em substituição dos edifícios anteriormente existentes, desde que inseridas no
âmbito de uma operação de
reabilitação urbana, podem
também não cumprir normas
legais e regulamentares posteriores à sua original construção, se essa ampliação ou
construção ex novo implicar
em relação à edificação existente uma melhoria das condições de desempenho e segurança funcional, estrutural
e construtiva da edificação,
desde que se respeitem opções de construção à segurança estrutural e sísmica do
edifício e a desconformidade
criada ou agravada não traduza um ato desproporcionado face às exigências do
direito do ambiente vigente.
Em causa, obras de reconstrução alteração ou amplia-

ção de um conjunto urbano
ou de um edifício, permitindo, portanto, construções e
utilização impedidas pela regra geral.
Em áreas delimitadas pelo
município (artigo 7.º) ou projeto provado pela AM (artigo
14.º) ou definida como de
reabilitação urbana em Plano
de Pormenor de Reabilitação
Urbana (ou seja, em áreas ou
edifícios em que seja necessária a manutenção e mesmo
arranjos estéticos (artigo 6.º),
porque os espaços urbanos
em causa padecem de insuficiências, degradação ou
obsolescência quer dos edifícios quer das infraestruturas urbanas, equipamentos
ou espaços urbanos e verdes
de utilização coletiva que
justifiquem uma intervenção
integrada; podendo mesmo
estender-se a outras situações justificáveis tais como
áreas e centros históricos,
património cultural, imóvel
classificado ou em vias de
classificação e respetivas
zonas de proteção, áreas urbanas degradadas ou zonas
urbanas consolidadas (artigo
12.º).
Quanto ao Regime jurídico
Excecional Temporário de
Reabilitação Urbana, que se
dispunha a vigorar até 2021,
mas que, por força do Decreto-Lei n.º 95/2019 de 18 de julho apenas continua a aplicar-se aos processos pendentes
até 15.11.2019, importa ainda
analisá-lo, além de tal ser útil
para comparação com o atual
que o veio substituir e que se
afirma como o novo regime

geral especial para edificações e frações para habitação.
O RETRU de 2014 aplicou-se
e continua a reger os procedimentos em curso, quer
para áreas em reabilitação,
ou convoladas para tal a
partir de AUGI, quer mesmo,
fora destas, para habitações
sozinhas ou frações construídas há pelo menos 30
anos, desde que a operação
urbanística não origine desconformidades, nem agrave
as existentes, ou contribua
(ou pelo menos não diminua)
a melhoria das condições de
segurança estrutural e sísmica e salubridade do edifício ou fração, adota-se uma
nova visão, optando-se por
uma reabilitação evolutiva
que não constitua um entrave à dinamização da reabilitação urbana, antes permita
essa melhoria das condições
de habitabilidade, em equilíbrio com o edificado existente e a capacidade económica
do proprietário.
Em geral, este diploma dispensa a obrigação das obras
de reabilitação urbana ficarem sujeitas a determinadas
normas técnicas aplicáveis
à construção, desde logo
do RGEU, quando as mesmas, por terem sido orientadas para a construção nova
e não para a reabilitação de
edifícios existentes e determinando a não exigência de
normas dos regimes especiais relativos à construção,
desde que, em qualquer
caso, as operações urbanísticas não originem descon-
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formidades, nem agravem
as existentes, ou contribuam
para a melhoria das condições de segurança e salubridade do edifício ou fração.
Numa normação a pensar
também na reocupação dos
centros históricos dos nossos aglomerados urbanos,
onde mais frequentemente
estas questões se colocam.
A nova legislação veio regular a resistência sísmica
mínima e a favorecer o financiamento de obras de reforço
estrutural dos edifícios.
Este possível incumprimento
das atuais regras do RGEU
abrange nomeadamente o
respeito pelas áreas mínimas
de habitações, altura do pé-direito mínimo e ascensores. E as intervenções em
edifícios existentes possam
manter o existente, quanto
às condições de segurança e
de salubridade da edificação
e quanto às de segurança estrutural e sísmica do edifício
(cláusula da salvaguarda estrutural), mas não têm de as
aumentar, bastando que não
as diminuam. Dispensam-se também as regras sobre
conforto térmico e acústico
e sobre instalações de gás e
de infraestruturas de telecomunicações.
Portanto, a demolição é aqui
mais do que a “ultima ratio”,
uma última das últimas ratios.
Apenas para edifícios degradados de todo não reabilitáveis.
Concluindo, estamos face
a situações em que vigo-

ra, desde 2014 até agora o
RJETRU do Decreto-Lei n.º
53/2014, de 8 de abril, que,
tal com o o novo diploma,
é aplicável também à reabilitação de edifícios ou de
frações, afetos ou que se
destinem a ser afetos, total
ou predominantemente, ao
uso habitacional, desde que
sejam construções com antiguidade, definidas como
construídas há pelo menos
30 anos, ou, então, localizadas em áreas de reabilitação
urbana. Regime que é aplicável, portanto, a um setor
sensível e especialmente
protegido para a reabilitação
urbana. Em causa, obras de
conservação, alteração, reconstrução, alterações de
utilização e, ainda, de “construção ou de ampliação”,
se as circunstâncias preexistentes impossibilitarem o
cumprimento da legislação
técnica aplicável, desde que
não ultrapassem os alinhamentos e a cércea superior
das edificações confinantes
e não agravem as condições
de salubridade ou segurança
de outras edificações.

damente no domínio da resistência sísmica, mas não só.

O atual Regime jurídico de
Operações de Reabilitação
de Edifícios e Frações Autónomas (RJOREFA), atual
Decreto-Lei n.º 95/2019, de
18 de julho tornando normal estas anteriores normas
excecionais e temporárias,
independentemente do ano
da sua antiguidade e sem limitação futura de vigências,
assume os grandes objetivos
do anterior diploma, mas com
algumas justificadas modificações exigenciais, designa-

Estes requisitos sobre a análise da vulnerabilidade sísmica são aplicáveis independentemente da data da construção original e, tais como
os outros, os funcionais, de
segurança contra incêndios,
comportamento térmico e
eficiência energética, acústicos, acessibilidades e instalação de infraestruturas de
telecomunicações, regem-se
pelo disposto no artigo 2.º e
por Portarias específicas de
regulamentação que entra-

Este novo regime pretende
afirmar-se como “um” enquadramento atualizado e
adequado às especificidades
da reabilitação de construções vivenciais, conciliando
as “legítimas expetativas em
termos de adequação aos
atuais padrões de segurança, habitabilidade, conforto e
simplificação do processo de
reabilitação, com os princípios
da sustentabilidade ambiental
e da proteção do património
edificado, em sentido lato”,
conciliando a “melhoria das
condições de habitabilidade
com uma resposta responsável e proporcionada em
termos de respeito pela preexistência e pela sustentabilidade ambiental” e impondo,
na linha da nossa crítica ao
regime anterior que não garantia a segurança estrutural,
a definição das situações
de sujeição da reabilitação
“à elaboração de relatório de
avaliação de viabilidade sísmica e o eventual reforço dos
edifícios”.

ram em vigor na mesma data
do decreto-lei de que dependem diretamente.
As obras de ampliação, alteração ou reconstrução podem ficar sujeitas à elaboração de relatório de avaliação
de vulnerabilidade sísmica
que estabeleça a sua capacidade de resistência relativamente à ação sísmica tal
como há situações em que
é exigível a elaboração de
projeto de reforço sísmico. O
relatório é exigido (de acordo
com disposições construtivas e métodos de análise
referentes às diferentes tipologias de edifícios, localizações e tipos de intervenção
específicos) quando se verifique a existência de sinais
evidentes de degradação
da estrutura do edifício, ou
se procedam ou tenham por
efeito uma alteração do comportamento estrutural do edifício ou se a área intervencionada (incluindo demolições e
ampliações) exceder os 25%
da área bruta de construção
do edifício ou ainda se o custo de construção exceder em
pelo menos 25% do custo de
construção nova de edifício
equivalente. E, ainda nestes
casos, se os edifícios forem
das classes de importância
III e IV definidas de acordo
com a norma NP EM 19981:2010, embora com redução
para 15% dos limites referentes às áreas de intervenção ou custo da construção
(portaria n.º 302/2019, de 12
de setembro).
Os requisitos funcionais da
habitação e da edificação em
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conjunto aplicam-se a estas
operações de reabilitação
em edifícios ou frações com
licença de construção emitida até 1 de janeiro de 1977.
Estas novas normas aplicam-se apenas aos espaços, instalações e elementos construtivos em intervenção, no
caso de obras de “pequena
reorganização espacial”, (alteração de que resulte a reorganização espacial de uma
habitação que, cumulativamente, não altere a localização, forma ou dimensão de
mais do que um terço do número total de compartimentos, não aumenta o número
de compartimentos em mais
do que um, não altere a localização, forma ou dimensão
da escada, quando esta existir, não altera a dimensão do
corredor interior, não altera o
número de habitações e não
altera o número de pisos).
Para obras de “grande reorganização espacial” (alteração de que resulte a reorganização espacial de uma
habitação que vão além da
dimensão das anterioremente referidas), temos a sua
aplicação a toda a habitação.
Para a “obras de ampliação”
(as de que resulte o aumento
da área de implantação, da
área total de construção, da
altura da fachada ou do volume de uma edificação existente), quanto à parte preexistente da edificação, é aplicável o disposto na portaria
para as obras de pequena
ou grande reorganização espacial, consoante o que for

devido, face à amplitude da
intervenção, e quanto à parte
ampliada, tem de se aplicar
o RGEU.
Para as obras de reconstrução (de construção subsequentes à demolição total
ou parcial de uma edificação
existente, das quais resulte
a reconstituição da estrutura das fachadas), na parte reconstruída aplica-se o
RGEU, mas se a reconstrução não for total, na parte
preexistente, são aplicáveis
estas novas normas da portaria, conforme as obras sejam de pequena ou de grande reorganização espacial.
De qualquer modo, quer nas
partes ampliadas quer nas
reconstruídas, caso existam
“fortes condicionantes” determinadas pela necessidade
de coerência com o edifício
existente, aplica-se esta portaria para as obras de grande
reorganização espacial, devendo o projetista fundamentar tal facto na memória descritiva do projeto (segundo
os princípios do novo Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de
julho, com o regime aplicável
à reabilitação em edifícios ou
frações existentes).
No interior das habitações,
pode manter-se o pé-direito
desde que este não seja inferior a 2,30m nos compartimentos habitáveis e 2,10m
nos compartimentos não
habitáveis, sem prejuízo de
aceitação da sua diminuição
para valores inferiores ao do
artigo 65.º do RGEU, desde
que se respeite estes valo-

res e da diminuição resultar
a melhoria das condições de
“segurança, conforto, salubridade ou funcionalidade”.
E em situações excecionais,
desde que justificados, caso
se constatem garantidas as
“condições de salubridade”, pode manter-se um pé-direito existente inferior aos
valores mínimos estabelecidos de 2,30m e 2,10m, que
é sempre o limite inultrapassável.
Tal difere do regime normal
e mesmo do excecional consagrado no artigo 65.º do
RGEU que aponta para uma
altura mínima de habitações,
piso a piso, de 2,70m (27M),
sem o pé-direito livre mínimo
ser inferior a 2,40m (24M) e
só excecionalmente, em vestíbulos, corredores, instalações sanitárias, despensas
e arrecadações, sendo admissível um pé-direito com
o mínimo de 2,20m (22M), e
o pé-direito livre mínimo dos
pisos destinados a estabelecimentos comerciais de 3m
(30M) e nos tetos com vigas,
inclinados, abobadados ou,
em geral, contendo superfícies salientes, a altura piso
a piso e ou o pé-direito mínimo anteriormente definidos
devendo ser mantidos, pelo
menos, em 80% da superfície do teto, admitindo-se
na superfície restante que o
pé-direito livre possa descer
até ao mínimo de 2,20m ou
de 2,70m, respetivamente,
nos casos de habitação e de
comércio.
No que concerne a caves, sótãos, águas furtadas e man-

sardas, importa ter em conta
que, nas habitações situadas
em sótãos, os compartimentos devem ter um pé-direito
não inferior no mínimo a
2,30m para área habitável e
2,10m nas restantes, em pelo
menos 50% da sua respetiva
área útil (correspondente em
sótãos à soma da totalidade
da área em planta com pé-direito não inferior a 2m).
Mas, de qualquer modo, se
não se verificar a redução
das características de habitabilidade, pode não se
cumprir o RGEU. No regime
normal do RGEU só se permitiria (artigos 77.º a 80.º) a
construção de caves destinadas a habitação em casos excecionais, em que a
orientação e o desafogo do
local permitam assegurar-lhes boas condições de habitabilidade,
reconhecidas
pelas câmaras municipais,
devendo, neste caso, todos
os compartimentos satisfazer às condições especificadas no RGEU para os andares de habitação, além de a
cave dever ter, pelo menos,
uma parede exterior completamente desafogada a partir
de 0,15m abaixo do nível do
pavimento interior e todos os
compartimentos habitáveis
(segundo a qualificação do
quadro inserido no n.° 1 do
artigo 66.º do RGEU: quarto
de casal, quarto duplo, quarto simples, sala, cozinha e
suplemento de área obrigatório) deverem ser contíguos
à fachada completamente
desafogada, ser adotadas
todas as disposições cons-
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trutivas necessárias para
garantir a defesa da cave
contra infiltrações de águas
superficiais e contra a humidade telúrica e para impedir
que quaisquer emanações
subterrâneas penetrem no
seu interior e o escoamento
dos esgotos dever ser conseguido por gravidade. E, no
caso de habitações unifamiliares isoladas que tenham
uma fachada completamente
desafogada e, pelo menos,
duas outras também desafogadas, só a partir de 1 metro
de altura acima do pavimento interior poderão dispor-se
compartimentos habitacionais contíguos a qualquer
das fachadas. Para o caso
de habitações unifamiliares
geminadas, exigir-se-á, para
este efeito, além de uma fachada completamente desafogada, apenas uma outra
desafogada, nos termos já
referidos para a outra hipótese. Se da construção da cave
resultar a possibilidade de se
abrirem janelas sobre as ruas
ou sobre o terreno circundante, não poderão aquelas,
em regra, ter os seus peitoris
a menos de 0,40m acima do
nível exterior.
Quanto às caves, sótãos,
águas-furtadas e mansardas, nos termos do artigo
80.º do RGEU só podem ter
acesso pela escada principal da edificação ou por
elevador quando satisfaçam
as condições mínimas de
habitabilidade fixadas neste
regulamento, sendo proibida
a construção de cozinhas ou
retretes nestes locais quando
não reúnam as demais con-

dições de habitabilidade.
Pode proceder-se a legalização de alteração de uso de
parte de um edifício em reabilitação, com a manutenção
do pé-direito aí existente,
desde que sejam garantidas
as condições de “segurança,
conforto, salubridade e funcionalidade”.
No caso de obras de grande
reorganização espacial deve
existir, pelo menos; uma instalação sanitária completa
(inclui, pelo menos, um lavatório, uma sanita e uma base
de duche), quando a tipologia resultante for inferior a
um T3 e uma instalação sanitária completa e uma instalação sanitária complementar,
quando a tipologia resultante for um T3 ou T4, e deve
comportar duas instalações
sanitárias completas, quando a tipologia resultante for
superior a um T4.
Se se tratar de obras de pequena reorganização espacial, as instalações sanitárias
devem cumprir os requisitos
mínimos de equipamento de
uma instalação completa ou,
caso já exista outra nessas
condições, os de uma instalação complementar. Nesta
intervenção, pode haver comunicação direta entre instalações sanitárias com sanita
e compartimentos de habitação, exceto cozinhas, desde
que sejam adotadas as disposições necessárias para
que desse facto não resulte
difusão de maus cheiros nem
prejuízo para a salubridade
dos compartimentos comunicantes; tal como pode ha-

ver comunicação direta entre
instalações sanitárias com
sanita e compartimentos de
cozinha, copa ou despensa
apenas quando esta comunicação se trate de uma situação preexistente e desde que
se adotem as disposições
necessárias para que desse
facto não resulte difusão de
maus cheiros nem prejuízo
para a salubridade dos compartimentos comunicantes.
As escadas das habitações
que sejam objeto de alteração devem ter uma largura
mínima de 0,70m e ser dimensionadas de modo a garantir uma utilização ergonómica.
Nos corredores das habitações, que sejam objeto de
alteração, a largura do corredor principal tem de ter, pelo
menos, 1,10m e os secundários tem de ter a largura mínima de 0,90m (artigo 70.º do
RGEU).
Nos compartimentos novos
ou alterados do regime de
obras de pequena reorganização espacial, e todos os
compartimentos habitáveis
no regime de obras de grande reorganização espacial,
exige-se que os compartimentos habitáveis sejam
iluminados e ventilados por
um ou mais vãos em comunicação direta com o exterior,
cuja área total não seja inferior a um duodécimo da área
do compartimento.
Se os vãos estiverem localizados em plano inclinado, a
sua área mínima não pode
ser inferior a um décimo da

área do compartimento. Os
vãos devem situar-se entre
0,80 m e 2 m de altura em relação ao pavimento do compartimento em pelo menos
50% destas áreas mínimas
previstas.
Em situações excecionais,
os compartimentos habitáveis podem ser iluminados e
ventilados através de outros
compartimentos, desde que,
quer a área total dos vãos
em comunicação direta com
o exterior, quer a área total dos vãos de ligação dos
compartimentos, não sejam
inferiores a um décimo da
área total dos compartimentos. Neste caso, as marquises consideram-se espaços
exteriores sempre que tenham uma área envidraçada
não inferior a 60% da superfície da fachada, ou, no caso
de edifícios multifamiliares,
da superfície da fachada
do piso respetivo. Os vãos
exteriores que forem objeto de intervenção, que normalmente deveriam cumprir
as regras dos artigos 73.º e
75.º do RGEU, ficam dispensadas delas se isso não for
possível, por as “condições
de coerência formal” com os
restantes vãos não intervencionados da mesma fachada o impedirem. A distância
entre os vãos dos compartimentos das habitações e
qualquer muro ou fachada
fronteiros não obedece a
estes artigos 73.º e 75.º do
RGEU, quando sejam ambos
preexistentes e não haja alteração de localização, forma
ou dimensão dos vãos.
O artigo 73.º imporia nor-
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malmente que as janelas dos
compartimentos das habitações fossem sempre dispostas de forma que o seu afastamento de qualquer muro ou
fachada fronteiros, medido
perpendicularmente ao plano da janela e atendendo ao
disposto no artigo 75.º, não
fosse inferior a metade da altura desse muro ou fachada
acima do nível do pavimento do compartimento, com o
mínimo de 3 metros e, além
disso, não poderia haver a
um e outro lado do eixo vertical da janela qualquer obstáculo à iluminação a distância inferior a 2 metros, tendo
de garantir-se, em toda esta
largura, o afastamento mínimo de 3 metros acima fixado. O artigo 75.º imporia
que, no caso das fachadas
sobre logradouros ou pátios
terem varandas, alpendres
ou quaisquer outras construções, salientes das paredes,
suscetíveis de prejudicar as
condições de iluminação ou
ventilação, as distâncias ou
dimensões mínimas fixadas
no artigo 73.º fossem contadas a partir dos limites extremos dessas construções.
Quanto aos espaços comuns
dos edifícios, determina-se
que, sendo de habitação
coletiva, não é exigível o
cumprimento do RGEU (artigos 46.º, 47.º e 50.º) sobre
escadas e elevadores existentes, nem sobre logradouros (76.º), mas nestes casos
interdita-se a redução das
suas dimensões ou características funcionais. Nestes
edifícios, também não é exigível respeitar o sistema de

evacuação de lixos (artigo
97.º)
Com efeito, o artigo 46.º sobre comunicações verticais,
imporia normalmente que a
largura dos lanços das escadas nas moradias unifamiliares fosse, no mínimo,
de 0,80m e nas de habitação
coletiva até dois pisos ou
quatro habitações, servidas
pela mesma escada, os lanços teriam de ter a largura
mínima de 0,90m e, nestas
edificações com mais de
dois pisos ou com mais de
quatro habitações, servidas
pela mesma escada, os lanços teriam de contar com a
largura mínima de 1,10m. E
nestes edifícios de habitação
coletiva, quando os lanços se
situem entre paredes, a sua
largura mínima, nos casos de
dois pisos ou quatro habitações, de 1,10m e, nos casos
de ter mais pisos ou quartos,
de 1,20m. Nos edifícios que
integrem um corpo de altura
superior a 30m, a largura mínima admissível das escadas
seria de 1,40m. As larguras
mínimas dos patamares para
onde se abrem as portas de
acesso às habitações, 1,10m
ou 1,40m, nos casos de terem mais de dois pisos ou
quatro quartos, e 1,50m, no
caso de terem um corpo de
altura superior a 30m. Os
degraus das escadas das
edificações para habitação
coletiva devem ter a largura
(cobertor) mínima de 0,25m
e a altura (espelho) máxima
de 0,193m, mas, no entanto,
nos edifícios de três, quatro
ou cinco pisos e sempre que
não seja instalado ascensor,

a largura (cobertor) mínima
tem de ser de 0,280m e a
altura (espelho) máxima de
0,175m. Mantendo-se as dimensões adotadas constantes nos lanços entre pisos
consecutivos.
O artigo 47.º sobre escadas
de acesso, sendo este comum, normalmente imporia
que, nas edificações com
mais de três pisos terão,
sempre que possível, de ser
iluminadas e ventiladas por
meio de aberturas praticadas nas paredes em comunicação direta com o exterior.
Mas, nos dois andares superiores e no seu conjunto
até três pisos, tal como no
seu conjunto nas edificações
até três pisos, a iluminação
e ventilação das escadas de
acesso comum podem fazer-se por claraboias providas
de ventiladores, devendo as
escadas ter no seu eixo um
espaço vazio com largura
não inferior a 40 centímetros.
O Artigo 50.º dispõe normalmente que, nas edificações
para habitação coletiva, se
a altura do último piso para
habitação ultrapassar 11,5m
(a partir da cota mais baixa
do arranque dos degraus ou
rampas de acesso do interior
do edifício), isso obriga à instalação de ascensores. Estes
ascensores, no mínimo de
dois (têm de ser dimensionados tendo presente o número
de habitantes), com a capacidade mínima para quatro
pessoas, de modo a poder
ser utilizado por todos os
pisos de acesso aos fogos.
Nestas edificações com mais
de três pisos e em que a altu-

ra do último piso para habitação for inferior a 11,5m, deve
prever-se espaço para uma
futura instalação, no mínimo,
de um ascensor.
O artigo 76.º obriga a que, nos
logradouros e noutros espaços livres se tenha de ter ao
longo da construção uma faixa de, pelo menos, 1 metro de
largura, revestida de material
impermeável ou outra disposição igualmente eficiente para
proteger as paredes contra infiltrações. A área restante deverá ser ajardinada ou ter outro arranjo condigno. Os pavimentos dos pátios e as faixas
impermeáveis dos espaços
livres deverão ser construídos
com inclinações que assegurem rápido e completo escoamento das águas pluviais ou
de lavagem para uma abertura
com ralo e vedação hidráulica,
que poderá ser ligada ao esgoto do prédio.
O artigo 97.º exige, em situações normais, que, nas edificações de mais de quatro
pisos (contando a cave e o sótão), sempre que sejam habitáveis e se não estiver previsto
nenhum outro sistema mais
aperfeiçoado de evacuação
de lixos, se tenha, pelo menos,
um compartimento (facilmente acessível, bem ventilado e
com disposições apropriadas
para a sua lavagem frequente) para serem nele colocados
contentores dos lixos dos pisos do prédio.
No que concerne à altura máxima da edificação nas edificações em conjunto (artigo
15.º e Portaria n.º 304/2019,
de 12.9), em princípio não é
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exigível o cumprimento do
RGEU se a desconformidade for preexistente, embora
também não seja permitido o
seu agravamento.
Como resultaria da aplicação normal do artigo 59.º do
RGEU, que impõe (embora
com adaptações para terrenos em declive, edifícios
em gaveto, construções que
ocupem todo o intervalo entre dois arruamentos de larguras ou níveis diferentes e
situações de interrupção de
continuidade numa fila de
construções) que nenhum
dos elementos do prédio
(com exceção de chaminés
e acessórios decorativos)
ultrapasse em altura o limite
definido pela linha reta a 45º,
traçada em cada um desses
planos a partir do alinhamento da edificação fronteira,
definido pela intersecção do
seu plano com o terreno exterior. Aliás, face a “direitos à
salubridade e à insolação”,
aplicável às fachadas principais, tal como para as fachadas laterais o artigo 73.º,
está conferido aos proprietários ofendidos o direito de
fazerem diretamente o embargo de obra nova por via
extrajudicial e futura demolição ou indemnização).
Nas obras de ampliação, se
dela resultar o aumento do número de pisos, tem de ser respeitado o RGEU, exceto desconformidade já preexistente
e desde que não se agrave
esta desconformidade.
No entanto, se o edifício se
localizar em área disciplinada
por regulamento planificador,

as regras deste prevalecem.
Em termos de afastamentos mínimos entre fachadas
de habitações com vãos de
compartimentos habitáveis,
a distância entre estes vãos
de compartimentos preexistentes (se os vãos não forem
objeto de alteração de localização, forma ou dimensão),
pode não cumprir o valor mínimo do RGEU (artigo 60.º,
que é de 10 metros, salvo
exceção, se o plano municipal para a zona não o impedir, permitida pela Câmara
Municipal para arruamentos
já ladeados por edifícios, no
todo ou em parte). Mas, nas
fachadas que não respeitem
o RGEU, só poderão ser criados ou alterados vãos por
motivos de segurança, salubridade ou coerência formal
com os restantes vãos não
intervencionados da mesma
fachada.
Quanto ao intervalo entre
fachadas posteriores, não é
exigível o cumprimento do
do RGEU e dispensando-se
o parecer favorável da comissão municipal de higiene.
Mas, nos casos em que se
procede a uma total reorganização espacial do lote, tem
de se cumprir o disposto no
artigo 62.º do RGEU.
Com efeito, este artigo 62.º
tem exigências normais,
mas eventualmente difíceis
de aplicar a construções
antigas, ao mandar efetivar
a disposição dos lotes de
modo que o menor intervalo entre fachadas posteriores esteja de acordo com as
exigências do referido artigo

59.º - e consagrando exigências sobre dimensões dos
logradouros em profundidade e largura -, no que se refere ao intervalo entre essas
fachadas posteriores (sem
exceções, salvo condições
excecionais
irremediáveis,
embora podendo admitir-se soluções anormais se a
natureza da construção e o
seu destino ou caracter arquitetónico o exigir e estiverem garantidas condições de
salubridade mínimas: artigo
63.º e 64.º do RGEU),
O Decreto-Lei n.º 95/2019
veio clarificar e densificar as
situações em que é possível
recorrer à aplicação de métodos de verificação ligados
à segurança contra incêndios.
No entanto, para o efeito,
pode ser dispensada a aplicação de certas disposições
da regulamentação de segurança ao incêndio quando a
sua aplicação seja manifestamente desproporcionada, de
acordo com os princípios do
Decreto-Lei n.º 95/2019, mediante decisão da entidade
competente para a apreciação do projeto de segurança
contra incêndio em edifícios
e que cabe ao projetista determinar as medidas de segurança contra incêndio a
implementar no edifício, com
fundamentação
adequada
na memória descritiva do
projeto de segurança contra
incêndio, recorrendo a métodos de análise das condições de segurança contra
incêndio ou métodos de análise de risco, reconhecidos

pela ANEPC ou por método
a publicar pelo LNEC. O relatório com o método ARICA:
2019 – Método de avaliação
da segurança ao incêndio
em edifícios existentes, nos
termos do estabelecido no
artigo 14.º-A do Decreto-Lei
220/2008, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º
95/2019 vem hoje reger esta
matéria. A versão apresentada neste relatório reflete uma
reorientação do método,
passando-se de uma versão
vocacionada para a análise
do risco de incêndio em centros urbanos antigos, para
uma versão cujo objetivo é a
análise das condições de segurança ao incêndio em projetos de intervenção em edifícios existentes, tendo por
referencial a regulamentação
em vigor.
No âmbito energético, em
relação a edifícios com procedimento de controlo administrativo antes da entrada em vigor do Decreto-Lei
n.º 40/99, de 6 de fevereiro,
procedeu-se à alteração da
Portaria n.º 349/2013, de
29 de setembro, definidora
da “metodologia de determinação da classe de desempenho energético para a
tipologia de pré-certificados
e certificados do SCE” e dos
requisitos de “comportamento técnico e de eficiência dos
sistemas técnicos dos edifícios novos e edifícios sujeitos
a grande intervenção” e tendo presente quer a alteração
à estatuição do art.º 30.º do
Decreto-Lei n.º 118/2013 de
20.8, de que os edifícios de
habitação existentes estão
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sujeitos a requisitos de comportamento térmico quando
sejam alvo de intervenção,
nos termos previstos nos
artigos 28.º e seguintes, e a
requisitos de eficiência dos
sistemas, sempre que se verifique a instalação de novos
sistemas técnicos nos edifícios ou a substituição ou
melhoria dos sistemas existentes, na medida em que
tal seja possível do ponto de
vista técnico, funcional e ou
económico, quer os novos
aditamentos legais, segundo os quais a metodologia
deve ser feita em função do
tipo de edifício e do custo
da intervenção, sendo este
custo calculado de acordo com a respetiva portaria
de aplicação para a área da
reabilitação e as situações
singulares nestas operações
de reabilitação, quando aplicáveis, “são fundamentadas
e reconhecidas ao abrigo
dos princípios estabelecidos
no Decreto-Lei n.º 95/2019.
O Anexo II da Portaria vem
agora estabelecer essa metodologia de certificação
para habitações com construção anterior à aplicação
do Decreto-Lei n.º 40/90 de
6 de fevereiro quanto a esses requisitos de eficiência
energética e de qualidade
térmica, com modelo facilitador de aplicação e requisitos
(coeficientes de transmissão
térmica superficial dos elementos a intervencionar, fatores solares; regras de simplificação adaptadas, valores
dos fatores multiplicativos
para determinação de perdas
térmicas lineares, etc. (Portaria 297/2019, de 9.9).

Quanto aos novos requisitos acústicos, face a um
aditamento ao artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 129/2002,
de 11 de maio (Regulamento dos Requisitos Acústicos
dos Edifícios), vem dispor-se
(n.º 8) que às operações de
reabilitação de construções
a que é aplicável o Decreto-Lei n.º 95/2019, desde que
construídas ao abrigo do
direito anterior, se aplica o
seguinte regime: nas obras
de alteração e nas obras de
ampliação, relativamente à
parte preexistente, as normas
técnicas da mova Portaria
se estas se revelarem mais
adequados, em função dos
princípios consagrados no
Decreto-Lei n.º 95/2019; nas
obras de ampliação, relativamente à parte ampliada, e
nas obras de reconstrução, é
aplicável o regime normal da
lei, exceto se existirem “fortes
condicionantes determinadas
pela necessidade de coerência
com o edifício preexistente”,
casos em que então se aplicará a Portaria específica. De
qualquer modo, a aplicação
das normas técnicas é sempre fundamentada pelo projetista na memória descritiva
para apreciação pela entidade competente.
Quanto ao método de projeto
para a melhoria da acessibilidade das pessoas com mobilidade condicionada em edifícios habitacionais existente,
o Decreto-Lei n.º 163/2006,
de 8.8 (sobre regime da acessibilidade aos edifícios e estabelecimentos que recebem
público, via pública e edifícios habitacionais), passou

a dispor-se que as normas
técnicas sobre acessibilidades se aplicam aos edifícios
habitacionais e predominantemente habitacionais, mas
que, quando as operações
urbanísticas ocorreram antes
de 15.11.2019 (e as construídas depois se resultarem de
título referente à aplicação
transitória do Decreto-Lei n.º
53/2014), as medidas da portaria de aplicação do Decreto-Lei n.º 95/2019, definidas
no método de projeto para
a melhoria da acessibilidade
das pessoas com mobilidade condicionada em edifícios
de habitação existentes, são
aplicáveis nas obras de alteração, à totalidade da área
intervencionada, e nas obras
de ampliação, à parte pré-existente. Esta aplicação
tem de ser fundamentada
pelo projetista na memória
descritiva e apreciada pela
entidade competente para
aprovação do projeto.
Nas áreas ampliadas de uma
obra de ampliação e nas
áreas reconstruídas de uma
obra de reconstrução, aplica-se o disposto no anexo a
este decreto-lei, podendo
excecionalmente aplicar-se
o método de projeto referido
no n.º 2, nos casos em que
existam fortes condicionantes determinadas pela necessidade de coerência com o
edifício existente, ou for impraticável a satisfação de alguma ou algumas das especificações das normas técnicas
do referido anexo, devendo,
nesse caso, o projetista fundamentar tal facto na memória descritiva do projeto, a ser

apreciada pela entidade competente para a aprovação.
Para este do regime de acessibilidades, consideram-se
“pessoas com mobilidade
condicionada, as pessoas
que, de forma temporária ou
permanente, utilizam cadeiras de rodas ou produtos de
apoio para a marcha, como
canadianas, andarilhos ou
bengalas, as pessoas com
dificuldades de coordenação
motora, as pessoas que não
conseguem percorrer grandes
distâncias, as pessoas com
baixa estatura, as pessoas
com dificuldades sensoriais,
tais como as pessoas com
deficiência visual ou surdas e
ainda aquelas que, em virtude
do seu percurso de vida, se
apresentam transitoriamente
condicionadas, como grávidas, crianças e pessoas idosas” (art.º 1.º, n.º 2, Portaria
301/2019, 12.9).
No que concerne ao regime
jurídico da construção, do
acesso e da instalação de
redes e infraestruturas de
comunicações
eletrónicas
(art.º 59.º, Decreto-Lei n.º
123/2009, 21.5), quando a
licença de construção tenha
sido emitida até 1 de janeiro
de 1977, apenas é obrigatória a instalação de espaços
para as tubagens da coluna
montante do edifício e redes de tubagem necessárias
para a eventual instalação
posterior de diversos equipamentos, canos e outros
dispositivos (devendo as
tubagens garantir a ligação
das redes e infraestruturas
públicas de comunicações

N.º 420 | O MUNICIPAL
38

ARTIGO DE OPINIÃO - PARTE II

do exterior do edifício até ao
interior do mesmo e, no caso
dos espaços e redes de tubagens, a uma das divisões
secas de maior dimensão
de cada fração), passagem
aérea de topo e entrada de
cabos subterrânea e sistemas de cablagem em pares
de cobre, cabo coaxial, para
distribuição de sinais sonoros e televisivos do tipo A e
em fibra ótica.
No que concerne à aplicação
dos Eurocódigos, foi publicado o Despacho Normativo
n.º 21/2019, de 17.9 (vigente
a partir de 15.12.2019, sem
prejuízo de regras de submissão à aprovação de projetos referentes ao período
transitório de 3 anos, face a
atuais regulamentos de segurança).
Ele veio aprova as condições
para a utilização dos Eurocódigos Estruturais nos projetos de estruturas de edifícios
realizados com diferentes
materiais, enquanto regras
de projeto de estruturas e
como tal a base para a elaboração de cadernos de encargos para a execução das
obras de construção e para
a prestação de serviços de
engenharia correlacionados
e servir de base para a elaboração de especificações
técnicas europeias harmonizadas para os produtos
de construção. São documentos de referência para
comprovar a conformidade
dos edifícios e das obras
de engenharia civil com os
requisitos básicos estabelecidos no Regulamento (UE)

n.º 305/2011 do Parlamento
Europeu e do Conselho, de
9 de março (Regulamento
do Produtos de Construção),
transposto pelo Decreto-Lei
n.º 130/2013, de 10 de setembro. Como tal, favorecem
a internacionalização do setor nacional da construção,
designadamente das atividades relativas ao projeto de
estruturas e à consultadoria,
criando, assim, novas oportunidades de emprego.
Um deles é um Eurocódigo
relativo à resistência aos sismos que inclui uma parte relativa a avaliação e reabilitação de edifícios existentes. O
ANEXO I da Portaria contém
as normas (NP EN) a observar na elaboração dos diversos projetos de estruturas,
no Anexo II para os de betão
e no Anexo III, dos projetos
das estruturas de aço.
6. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE REGIME JURÍDICO DA RECONVERSÃO
DAS ÁREAS URBANAS DE
GÉNESE ILEGAL
Em muitos locais, é visível
que a construção se fez, em
muitos aglomerados urbanos, sem regras do RGEU e
diplomas complementares,
que lhe sucederam.
Construções sem planeamento público ou de iniciativa particular e aprovação
pública, sem respeito por
regras urbanísticas de loteamento e de edificação e sem
atenção a condicionantes
da realização dessas construções, como é o caso de

muitas operações que subsistem sobretudo nas áreas
metropolitanas.
Não foram precedidas de
loteamentos urbanos legalmente exigidos. Nascendo
sem controlo autárquico. E,
por vezes, embora nem sempre, traduzindo situações de
incompatibilidade planificadora dos locais escolhidos
por loteadores clandestinos.
Sobretudo nos casos de
áreas destinados à habitação, esta aparecia frequentemente sem a necessária
qualidade de vida, conceito
intrinsecamente ligado ao
direito constitucional português, e que reflete apenas a
procura de um espaço que
permita às pessoas, mais do
que estar e sobreviver, viver
em condições edificatórias e
ambientais sadias.
Embora uma coisa seja a ilegalidade por falta de controlo
pré-edificador e outra a sua
existência em situações de
controlo público irregular e
com ilegalidade grave, a que
se reportam os artigos 67.º
(sobre a validade dos títulos
de construção ou utilização,
conforme com a norma do
tempo), artigos 68.º e 69.º
(sobre a nulidade e período da sua eficácia antes
de produzir efeitos putativos ao fim de certo tempo),
do RJUE (Decreto-Lei n.º
555/99), embora todas elas
apontem para consequências de sancionamento jurídico e corretivo previstas no
artigo 102.º, 102.º-A e outros
do RJUE e a grande maioria
possa ter resposta solutiva,

sem mais ou nos termos do
regime do RJRU e RJORWFA
de 18.7.2019, das AUGI ou
do próprio artigo 88.º deste
RJUE. A conversão das áreas
críticas de recuperação e reconversão urbanística em
áreas de reabilitação urbana
pode operar-se por deliberação da assembleia municipal, sob proposta da câmara
municipal, que deve englobar a aprovação da estratégia de reabilitação urbana ou
do programa estratégico de
reabilitação urbana, nos termos deste regime específico.
A conversão pode ser feita através da aprovação de
plano de pormenor de reabilitação urbana que inclua
na sua área de intervenção a
área crítica de recuperação e
reconversão urbanística em
causa.
A razão de ser do regime
excecional das AUGI (Lei
n.º 91/95, de 2.9, com uma
última alteração em 2015)
é permitir legalização às
pessoas, normalmente menos abastadas financeiramente, as construções para
sua habitação (ASTJ n.º
3703/07.5TBALM-A.L1.S1,
19.4.2012), pretendendo-se
evitar demolições, eventualmente em cadeia, o que, em
grande número de casos, seria a solução normal ou provável, mas em perda de valor
económico e social relevante, ao permitir-se a construção em áreas territoriais “já
adquiridas”, mas em que,
normalmente, a edificação,
não só não teria sido legalmente possível, como continuaria a ser não passível de
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regularização pela legislação
posterior, a não ser, eventualmente, em procedimento
de licenciamento especial individualizado.
Como refere a lei sobre a reconversão das AUGI, estas
são “prédios ou conjuntos
de prédios parcelados” sem
o devido loteamento municipal. Em causa, terrenos,
na totalidade ou predominantemente, ocupados por
construções não licenciadas
e “prédios ou conjuntos de
prédios contíguos”, em área
que, nos planos autárquicos
de ordenamento do território
estejam classificadas como
espaço urbano ou urbanizável, mas que legalmente
pressupunham a existência
de um loteamento devidamente licenciado pelo município, o qual não existe, resultando apenas de “operações físicas de parcelamento
destinadas à construção”
(até à data da entrada em
vigor do Decreto-Lei n.º n.º
400/84, de 31.12).
Portanto,
consideram-se
AUGI os prédios ou conjuntos de prédios contíguos
que, sem a competente licença de loteamento, quando legalmente exigida, tenham sido objeto de operações físicas de parcelamento
destinadas à construção até
à data da entrada em vigor
do DL n.º 400/84, de 31.12,
e que, nos respetivos planos locais de ordenamento
do território (PIMOT/PMOT),
estejam classificadas como
espaço urbano ou urbanizável, embora nas áreas de

loteamento ou construção
ilegais apenas parcialmente
classificadas como espaço
urbano ou urbanizável no
Plano local, a operação de
reconversão possa abranger
a sua totalidade, desde que a
maior parte da área delimitada esteja classificada como
urbana ou urbanizável e a
área não classificada como
urbana ou urbanizável esteja ocupada maioritariamente
com construções destinadas a habitação própria que
preencham as condições de
salubridade e segurança legalmente previstas e que se
encontrem participadas na
matriz à data da entrada em
vigor desta lei, além dos prédios ou conjuntos de prédios
parcelados
anteriormente
à entrada em vigor do DL
n.º 46.673, de 29.11.1965,
quando predominantemente
ocupados por construções
não licenciadas.
Sobre as Áreas Críticas de
Recuperação e Reconversão
Urbanística e regime jurídico da Reabilitação Urbana,
importa referir que o artigo
78.º do RJRU veio permitir
converter as AUGI [reguladas
pela Lei n.º 91/95, de 2 de
setembro de 1991 (com uma
última alteração pela Lei n.º
70/2015, de 16 de julho), sucedendo ao anterior regime
do Decreto-Lei n.º 794/76, de
5 de novembro (alterado pelos Decreto-Lei n.ºs 313/80,
de 19 de agosto, e 400/84,
de 31 de dezembro)], numa
ou mais áreas de reabilitação
urbana, nos termos do regime específico das AUGI.
Cabe às câmaras municipais

a delimitação do perímetro
das AUGI existentes no seu
território. Delimitação a efetivar com recurso a qualquer
meio gráfico, cadastral ou
registal que identifique com
clareza a área delimitada, a
qual corresponde à área que,
no entendimento da câmara
municipal, deve ser objeto de
um único processo de reconversão urbanística, podendo
integrar um ou mais prédios
contíguos.
E cabe-lhes fixar, por sua iniciativa, a modalidade da sua
reconversão, podendo, no
entanto, alterar o processo
e a modalidade de reconversão, face a requerimento de
qualquer interessado com
uma proposta devidamente
justificada, após audição da
comissão de administração,
se já existir (pedido de declaração de AUGI). Este pedido
deve ser apreciado no prazo
de 90 dias, sem o que ocorre
o indeferido tácito do mesmo. De qualquer modo, podem sempre ser propostas
alterações à delimitação das
AUGI, com fundamentados
que sejam tidos por adequados (v.g., no melhor conhecimento da realidade local,
nos ajustamentos de escalas
e na melhor delimitação técnica), até à convocação da
assembleia constitutiva da
administração conjunta. No
entanto, as áreas de loteamento e construções ilegais
não abrangidos pela normação anteriormente referida
devem ser objeto de estudo
que permita a sua reafetação
ao uso previsto nos planos
municipais. E a assembleia

municipal, sob proposta
da câmara municipal, pode
também autorizar excecionalmente a manutenção de
construções que não preencham os requisitos necessários à legalização das construções, mediante aprovação
do regulamento municipal.
Sem prejuízo da obrigação
de alteração do plano territorial, podem ser delimitadas
áreas de classificação mista
do solo. Permite-se estender
a operação de reconversão
também à parte de área rural, passível de integrar a delimitação a efetivar se esta
parte de solo for minoritária
em relação à parte não rural. Com efeito, nas áreas de
loteamento ou construção
ilegais parcialmente classificadas como espaço urbano
ou urbanizável nos planos
de ordenamento territoriais,
pode, em certas condições,
efetivar-se uma operação
de reconversão abarcando
toda essa área de bairro ilegal. Tal depende da área não
classificada como urbana
(ou urbanizável) estar ocupada maioritariamente com
construções estarem participadas na respetiva matriz
à data da entrada em vigor
da lei da AUGI e serem destinadas a habitação própria
e preencherem as condições
legalmente previstas de salubridade e segurança (5.º, n.º
1 e 3).
No caso de áreas abrangidas
por “reserva ou servidão”,
desde que não seja posto em
causa o “conteúdo essencial
ou o fim de uma ou outra,
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nem se coloque em perigo
a segurança ou a saúde das
pessoas e bens, elas podem
ser desafetadas na parte
estritamente necessária à
viabilização da operação de
reconversão (5.º, n.º 2).
Cabe ao instrumento de reconversão estabelecer o
prazo em que os donos das
construções com ele não
conformes são obrigados a
proceder às alterações necessárias.
Os titulares de direitos nas
AUGI (donos de construções
participadas na matriz predial, proprietários ou comproprietários, e promitentes-compradores já na posse
do edificado, que respondem solidariamente pelas
despesas) têm um dever de
reconversão sob pena da
autoridade municipal poder
suspender a ligação às redes
de infraestruturas (art.º 3, n.º
7). Este dever obriga à conformação os prédios com o
futuro alvará de loteamento
ou plano de pormenor de reconversão de acordo com o
decidido e dentro dos prazos
indicado pelas câmaras municipais e comparticipar nas
despesas necessárias da
operação (n.º 2 e 3).
No que concerne às AUGI, o
regime essencial pertinente
em termos de normas materiais e procedimentais de
regularização consta, quanto
aos pedidos de informação
prévia para os loteamentos
e edificações efetivadas, do
artigo 17.º, quando às construções, dos artigos 7.º, n.º4,
7.º-A, 23.º e 46.º, quanto

aos loteamentos, dos artigos
18.º, n.º 1 e 2, e 24.º, sobre
os pareceres exteriores, o
artigo 20.º, n.º 5 e sobre a
legalização condicionada de
edificações, o 51.º. Atualmente, a lei impôs a delimitação das respetivas áreas até
31.12.2015 e a emissão dos
títulos de reconversão até
30.6.2021.
Este regime excecional de
regularização visa a reconversão urbanística das áreas
clandestinas em causa, definindo os princípios gerais
desse processo, regulando
o regime da administração
dos prédios aí integrados,
atribuindo as competências
e o funcionamento da assembleia de proprietários ou
comproprietários e da comissão de administração daqueles prédios, os mecanismos
conducentes a reconversão
por iniciativa dos particulares (através de pedido de
loteamento endereçado as
câmaras municipais), ou por
iniciativa municipal (mediante elaboração de planos de
pormenor de reconversão), as
modalidades e os critérios de
divisão dos prédios integrados, além de outras matérias
de interesse geral, tais como
a questão dos loteadores
ilegais, licenciamento condicionado, embargo, eventual
demolição de construções e
encargos. Portanto, em causa
está a reconversão urbanística do solo e a legalização das
construções (artigo 3.º, n.º 1)
O procedimento de legalização (com as alterações a
efetivar sendo necessário em

prazo fixado pelo instrumento
de reconversão, nunca inferior a 3 anos) implica a obrigação de o efetivar, dando
conformidade ao instrumento
titulador da operação de reconversão.
Este, em princípio segue o
procedimento previsto no artigo 102.º-A do RJUE, mas
com as especificidades do regime AUGI e tendo presentes
as exigências técnicas tais
como previstas em normas
específicas de regulamentos municipais de urbanismo. Desde logo, permite-se
que, mesmo que na altura
da construção não tenham
sido cumpridas as normas
aplicáveis nessa data (que,
salvo prova em contrário, se
presume a da inscrição na
matriz), a menos que não se
encontrem
salvaguardadas
as condições mínimas de habitabilidade definidas na Portaria n.º 243/84, de 17 de abril
(ficando os afastamentos mínimos referidos no artigo 73.º
do regulamento geral das edificações urbanas reduzidos a
metade, com o mínimo de 1,5
m ao limite de qualquer lote
contíguo) ou, outras mais
favoráveis em geral para a
reabilitação de edifícios de
habitação, tais como as do
RJOREFA de 18.7.2019.
Mas
podem
legalizar-se
construções em parcelas não
necessitadas de transformação fundiária, caso existam
arruamentos e infraestruturas
de abastecimento de água e
saneamento.
Quanto a construções ou

obras feitas posteriormente
à deliberação de reconversão
(ou que, face a vistoria, não
se prove na audiência prévia que elas são anteriores
à data dessa assembleia da
AUGI que deliberou promover
a reconversão), se estiverem
em desconformidade com
a planta real oficializada da
AUGI, obrigam a proceder-se à reposição da situação
anterior, no prazo de 30 dias
após notificação para o efeito
(artigo 23.º).
Também as operações de
loteamento no âmbito da reconversão (a deferir no prazo
de 45 dias após o pedido de
licenciamento, sob pena de
deferimento tácito), seguem o
RJUE, mas com adaptações
pertinentes para o objetivo
concreto,
designadamente
dispensas de elementos sobre redes existentes em condições de funcionamento e
estudos de impacto ambiental (artigos 18.º). O licenciamento só pode ser recusado
se não respeitar a delimitação
da AUGI, normas legais aplicáveis ou o instrumento de
planificação aplicável.
Os
projetos de deliberação favoráveis ficam sujeitos a consulta pública pré-deliberativa
(24.º).
Os perdidos de pareceres exteriores têm de ser construtivos, pelo que, processando-se nos termos do RJUE (artigos 13.º e 13.º-A), devem
ser sempre acompanhadas
da solução ou soluções que
viabilizem a legalização (20.º,
n.º 5).
Sobre

a

possibilidade

de
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obras antecipadas anteriormente à aprovação final do
instrumento de reconversão
de edificações, permite-se a
legalização de modo condicionado dessa realização de
obras pelos particulares desde que efetivadas em conformidade com o “projeto de
loteamento aprovado”, desde que (além do pagamento
das comparticipações devidas imputáveis à parcela se
achem integralmente satisfeitas) seja observado o processo de legalização das construções das AUGI nos termos
do seu artigo 7.º e seja provada a “necessidade urgente de
habitação própria e permanente”, visando tais obras dotar a
construção existente de condições de habitabilidade ou,
também, se estiver em causa o exercício de atividade
económica de que dependa
a subsistência do respetivo
agregado familiar. No entanto, o título legal resultante da
autorização de utilização só
é emitido depois da entrada
em vigor do instrumento de
reconversão (51.º).
Em qualquer caso, e embora a título excecional (e não
como solução normal generalizável), as Câmaras Municipais podem, em cada caso
justificadamente, levar à
aprovação das assembleias
municipais uma proposta de
autorização para a manutenção de construções que não
preencham os requisitos necessários. Esta legalização
parlamentar das construções
efetiva-se a partir de uma
prévia aprovação de regulamento municipal (46.º).

Nestes prédios, submetidos
a operação de loteamento
ilegal, presume-se que o loteador ilegal pretendeu integrar no domínio público municipal as áreas que afetou
a espaços verdes e de utilização coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos
de utilização coletiva. Esta
presunção é ilidível judicialmente por ação do loteador
ilegal ou seu sucessor contra
a administração conjunta da
AUGI (prazo de seis meses,
contado da data da assembleia constitutiva eleitora da
administração conjunta, por
iniciativa de qualquer proprietário ou comproprietário
ou do poder local. Esta ação
judicial é intentada contra a
câmara municipal no prazo de seis meses, contados
desde a data da deliberação
camarária de delimitação do
perímetro da AUGI e fixação
da modalidade de reconversão, se o processo de
reconversão urbanística for
organizado como operação
de loteamento ou mediante
PPIMOT ou PPMOT da iniciativa das autarquias locais,
na modalidade de intervenção sem o apoio da administração conjunta. Há áreas
insuscetíveis de reconversão
urbanística (artigo 48.º).

são. A divisão efetiva-se em
conformidade com o alvará
do loteamento ou a planta de implantação do plano
de pormenor, por acordo de
uso, sem prejuízo do recurso
à divisão por escritura pública ou por decisão judicial. A
divisão por acordo de uso
constará do alvará ou deliberação municipal, que aprove
o plano de pormenor a que o
loteamento corresponde na
sua essência, por referência
à situação evidenciada na
planta que evidencie a realidade atual da AUGI. Designadamente com a repartição do solo emergente do
loteamento de génese ilegal,

a indicação concreta da implantação, a área de construção, o número de pisos, as
cérceas e as cotas de soleira
das construções existentes.
E identificando, ainda, as
construções que não cumpram os requisitos das várias disposições legais aplicáveis, com indicação das
construções a demolir e ou a
alterar em face da proposta
de reconversão. Na divisão
por acordo de uso, nenhum
dos interessados pode levar
exclusivamente tornas, caso
não dê o seu assentimento
expresso em documento autêntico ou autenticado.

RECRUTAMENTO
DE FORMADORES

A ATAM, prosseguindo a sua missão estratégica de Valorizar, Formar e Informar, aliada à defesa dos interesses profissionais dos trabalhadores da Administração Local,

Entre os aspetos a destacar,
há o regime especial de divisão de coisa comum das
AUGI constituídas em regime de compropriedade até à
data da entrada em vigor do
Decreto-Lei n.º 400/84, de 31
de dezembro. Há o direito de
exigir a divisão após a emissão do título de reconver-

vem por este meio informar que está a recrutar novos formadores para as áreas
de Recursos Humanos, Higiene e Segurança no Trabalho, Regime Jurídico dos
Serviços Municipais e Abastecimento Público de Água, de Saneamento de Águas
Residuais e de Gestão de Resíduos Urbanos, Marketing Digital, Digitalização dos
Territórios, Inteligência Artificial, Boa Governação, Smart Cities, bem como de
outras áreas, relacionadas com a Administração Local.

Para o efeito, deverão os eventuais interessados consultar o Portal da ATAM, em
www.atam.pt, onde se poderão inscrever diretamente na Bolsa de Formadores,
devendo preencher o respetivo questionário e anexar os documentos julgados
pertinentes.

N.º 420 | O MUNICIPAL
42

DIÁRIO DA REPÚBLICA
JANEIRO
I SÉRIE
Decreto-Lei n.º 1-A/2020,
de 3: Dá continuidade em
2020 ao Programa de Apoio
à Redução Tarifária nos
transportes públicos.
Decreto Legislativo Regional n.º 1/2020/A, de 8: Orçamento da Região Autónoma
dos Açores para o ano 2020.
Decreto-Lei n.º 1/2020, de
9: Cria o direito real de habitação duradoura.
Portaria n.º 2/2020, de 10:
Regulamenta os termos do
reconhecimento e manutenção do Estatuto do Cuidador
Informal, aprovado em anexo
à Lei n.º 100/2019, de 6 de
setembro.
Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º
1/2020, de 10: Uniformiza a
Jurisprudência nos seguintes termos: «Relativamente a

próprio desempenho e as notações aí recebidas, mas não
têm acesso à grelha abstrata
de avaliação dos testes se
esta estiver coberta por um
sigilo relativo à propriedade
científica do exame.»
Portaria n.º 3/2020, de 13:
Fixa o valor médio de construção por metro quadrado,
para efeitos do artigo 39.º do
Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, a vigorar
no ano de 2020.
Decreto-Lei n.º 2/2020, de
14: Altera o Regulamento da
Matrícula, o Código da Estrada e o Regulamento da Habilitação Legal para Conduzir.
Resolução da Assembleia
da República n.º 4/2020, de
15: Recomenda ao Governo que promova, no âmbito
da estratégia a apresentar à
União Europeia com referência ao próximo quadro financeiro plurianual, a introdução
de uma linha que torne elegíveis as operações de remoção de amianto em edifícios
públicos.
Resolução da Assembleia

Atribuição de incentivos financeiros para a aquisição
de veículos elétricos e de
pontos de carregamento.

Portaria n.º 30/2020, de 31:
Estabelece a idade normal
de acesso à pensão de velhice em 2021.

Portaria n.º 27/2020, de 31:
Procede à atualização anual
do valor do indexante dos
apoios sociais (IAS).

Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M, de 31:
Aprova o Orçamento da Região Autónoma da Madeira
para 2020.

Portaria n.º 28/2020, de 31:
Procede à atualização anual
das pensões e de outras
prestações sociais atribuídas
pelo sistema de segurança
social, das pensões do regime de proteção social convergente atribuídas pela CGA
e das pensões por incapacidade permanente para o trabalho e por morte decorrentes de doença profissional,
para o ano de 2020.
Portaria n.º 29/2020, de
31: Estabelece a atualização dos valores do complemento extraordinário das
pensões de mínimos de invalidez e velhice do regime
geral de segurança social,
do regime especial das atividades agrícolas, do regime
não contributivo e regimes
equiparados e dos regimes
transitórios dos trabalha-

Resolução da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º
1-A/2020/M, de 31: Aprova
o Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração da Região Autónoma da
Madeira para o ano de 2020.

II SÉRIE
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 688/2019, de
27: Julga inconstitucional a
norma que impunha às autarquias locais a necessidade de
prévia obtenção de parecer
favorável dos membros do
Governo responsáveis pelas
finanças e pela administração pública para abertura de

Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo n.º 1/2020, de 10: Uniformiza a Jurisprudência nos seguintes termos: «Relativamente a exames psicológicos de seleção realizados em concursos de pessoal, os
candidatos têm o direito de obter certidão que abranja o conteúdo dos respetivos testes, o seu próprio
desempenho e as notações aí recebidas, mas não têm acesso à grelha abstrata de avaliação dos testes
se esta estiver coberta por um sigilo relativo à propriedade científica do exame.»
exames psicológicos de seleção realizados em concursos
de pessoal, os candidatos
têm o direito de obter certidão que abranja o conteúdo
dos respetivos testes, o seu

da República n.º 5/2020, de
15: Orçamento da Assembleia da República para 2020.
Decreto Regulamentar Regional n.º 2/2020/A, de 27:

dores agrícolas, bem como
das pensões de mínimos
de aposentação, reforma e
sobrevivência do regime de
proteção social convergente, para 2020.

procedimentos
concursais
com vista à constituição de
relações públicas de emprego público por tempo indeterminado, para carreira geral,
destinados a candidatos que
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não possuam uma relação jurídica de emprego público por
tempo indeterminado, decorrente da interpretação do n.º
2 do artigo 66.º da Lei n.º 66B/2012, de 31 de dezembro,
na parte em que determina a
observância do disposto nos
n.ºs 6 e 7 do artigo 6.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs
64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril,
34/2010, de 2 de setembro,
55-A/2010, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de
dezembro.

FEVEREIRO
I SÉRIE
Resolução da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º
1/2020/M, de 3: Apresenta
à Assembleia da República
a proposta de lei pela justa
equiparação da IHM - Investimentos
Habitacionais
da Madeira, EPERAM, ao
Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana, I. P., na
aplicação da taxa reduzida
do IVA à reabilitação de edifícios para habitação social.
Portaria n.º 39/2020, de 5:
Estabelece os fatores de correção extraordinária das rendas
para os anos de 2019 e 2020.
Decreto Regulamentar Regional n.º 13/2020/M, de 06:
Procede à segunda alteração
do Decreto Regulamentar
Regional n.º 7/2006/M, de 16
de junho, que adapta à Região

Autónoma da Madeira o regime de elaboração, afixação
e validade dos mapas de horários de trabalho previsto no
Código do Trabalho e sua regulamentação.
Decreto Regulamentar Regional n.º 5/2020/A, de 14:
Execução do Orçamento da
Região Autónoma dos Açores
para 2020.
Acórdão do Tribunal de Contas n.º 1/2020, de 17: Fixa a
jurisprudência no sentido de
que: Nos recursos ordinários
apenas interpostos pelo condenado em processo de efetivação de responsabilidade
financeira, o poder cognitivo
do Tribunal ad quem só deve
abranger questões novas promovidas pelo Ministério Público na pronúncia formulada
no quadro do artigo 99.º, n.º
1, da LOPTC se as mesmas
forem suscitadas com suporte
no artigo 636.º, n.ºs 1 e 2, do
CPC ou incidirem sobre matéria de conhecimento oficioso
pelo Tribunal atentas as disposições conjugadas dos artigos 608.º, n.º 2, e 663.º, n.º 2,
do CPC (normas processuais
civis aplicáveis ao abrigo do
artigo 80.º da LOPTC).
Declaração de Retificação
n.º 7/2020, de 18: Retifica
a Portaria n.º 2/2020, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que regulamenta
os termos do reconhecimento
e manutenção do Estatuto do
Cuidador Informal, aprovado
em anexo à Lei n.º 100/2019,
de 6 de setembro, publicada no
Diário da República, 1.ª série,
n.º 7, de 10 de janeiro de 2020.
Resolução da Assembleia

Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º
4/2020/M, de 18: Recomenda ao Governo da República
sobre a aplicação efetiva das
alterações à atribuição do
subsídio social de mobilidade.

Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º
6/2020/M, de 19: Aprova o
Orçamento da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma da Madeira para o
ano de 2020.

Resolução da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma da Madeira n.º
5/2020/M, de 19: Apresenta
à Assembleia da República
a proposta de lei que procede à alteração ao Código do
Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442A/88, de 30 de novembro.

Resolução da Assembleia
da República n.º 9/2020, de
20: Recomenda ao Governo
que salvaguarde a qualidade do serviço público postal
universal.

Resolução da Assembleia

Portaria n.º 52/2020, de 28:
Cria um sistema de apoio ao
emprego e empreendedorismo (+ CO3SO Emprego).
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JURISPRUDÊNCIA
SUPREMO
TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO
TAXA
TAXA DE OCUPAÇÃO DO SUBSOLO
LEI
COMUNICAÇÕES ELECTRONICAS
A partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de
10 de fevereiro, apenas se consente aos Municípios
taxar as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às
redes de comunicações daquela natureza acessíveis
ao público através da Taxa Municipal de Direitos de
Passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito taxá-las através de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza, designadamente através de
taxa de ocupação/utilização do solo municipal com
obras necessárias à implantação de infra-estruturas
ou equipamentos.
(Processo n.º 0154/11.0BESNT, de 13-02-2019)

LICENCIAMENTO DE CONSTRUÇÃO
VIOLAÇÃO DO PLANO DIRECTOR
MUNICIPAL
ÓNUS DE PROVA
I - Para que se verifique a “situação de extrema necessidade e sem alternativa viável para a obtenção
de habitação condigna”, exigida pelo art.º 31.º, n.º
4, do Regulamento do PDM de Sabrosa, para que,
excecionalmente, seja permitida a construção para
fins habitacionais nos terrenos considerados como
“outras áreas agrícolas”, não basta que se faça pro-

va que o requerente do licenciamento
não é dono de qualquer fracção urbana nesse concelho.
II - Dado que, no procedimento administrativo, a Administração tem o
dever de, oficiosamente, proceder
às investigações necessárias ao conhecimento da matéria relevante para
uma decisão justa, não se devendo
limitar à consideração dos factos alegados e aos elementos probatórios
oferecidos pelo interessado, ainda
que sobre este recaia o ónus da prova dos factos constitutivos do direito invocado, não se pode sustentar
que a falta de alegação dos factos
relevantes pelo requerente do licenciamento tinha, como consequência
necessária, que não se pudesse considerar verificada a situação excecional referida em I.
III - O ato administrativo que reconheceu o direito do requerente do
licenciamento construir em terreno
que, segundo o aludido PDM, se integrava em “outras áreas agrícolas”,
considerou que se mostravam preenchidos os requisitos do referido art.º
31.º, n.º 4.
IV - Sendo intentada ação administrativa especial de impugnação desse ato, a repartição do ónus da prova
deve ser efetuada em função da posição substancial que as partes ocupam na relação material subjacente
ao procedimento administrativo.
V - Tendo a entidade demandada, tomado posição, pela positiva, através
do ato que praticou, deve o processo
ser encarado como se tivesse sido
ela a intentar a ação que a autora vem
contestar.
VI - Se o vício invocado pelo impugnante se traduz num ataque frontal à
realidade dos factos constitutivos do
direito de construir no terreno classificado como “outras áreas agrícolas”,

é sobre a entidade demandada
que recai o ónus da prova de verificação desses factos, procedendo o vício se essa prova não foi
efetuada.
(Processo n.º 079/04.6BEMDL 0689/17, de
14-02-2019)

TRIBUNAL
CENTRAL
ADMINISTRATIVO
NORTE
PROCESSO
CAUTELAR
PRESSUPOSTOS
ARRENDAMENTO
SOCIAL
I. No âmbito do disposto no artigo 120.º do CPTA, na versão
aprovada pelo Decreto-Lei nº
214-G/2015, de 2 de outubro,
constituem critérios cumulativos
de decisão da tutela cautelar,
independentemente da natureza antecipatória ou conservatória da providência requerida: (i)
o periculum in mora, ou seja, o
fundado receio da constituição
de uma situação de facto consumado ou da produção de prejuízos de difícil reparação para
os interesses que o requerente
visa assegurar no processo principal e (ii) o fumus boni iuris, na
sua formulação positiva, isto é,
seja provável que a pretensão
formulada ou a formular nesse
processo venha a ser julgada
procedente.
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II. Não se verificando qualquer uma dessas duas
situações, a providência cautelar não pode ser
adotada.
III. Confirmando-se a possibilidade de a providência requerida ser adotada, pela verificação dos referidos critérios, pode a mesma ser ainda recusada
- e é recusada - quando, devidamente ponderados
os interesses públicos e privados em presença, os
danos que resultariam da sua concessão se mostrem superiores àqueles que podem resultar da sua
recusa, sem que possam ser evitados ou atenuados pela adoção de outras providências — como
dispõe o n.º 2 do referido artigo 120.º.
(Processo n.º 01376/18.9BEPRT, de 11-01-2019)

TRIBUNAL
CENTRAL
ADMINISTRATIVO
SUL
PROCEDIMENTOS
CONCURSAIS
COMUNS DE
REGULARIZAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA
ABERTOS NOS
TERMOS DA LEI
N.º 112/2017,
DE 29 DE DEZEMBRO
I. Nos procedimentos concursais comuns de regularização extraordinária abertos nos termos da
Lei n.º 112/2017, de 29 de dezembro, nos casos
em que o número de candidatos aprovados seja
superior aos dos postos de trabalho a ocupar, não
há lugar à constituição de reserva de recrutamento.
II. A recorrente, enquanto opositora a esses procedimentos concursais, não pode pretender ocupar

postos de trabalho a vagar no mapa
de pessoal do Recorrido.
III. O concurso de regularização
extraordinária caducou com o provimento do posto de trabalho pelo
candidato que tenha ficado posicionado em lugar elegível na lista de
ordenação final.
IV. A reserva de recrutamento a ativar pelo Recorrido poderá ter sido
constituída ou na sequência de procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento ou
em consequência de procedimento
concursal comum em que “(…) a lista de ordenação final, devidamente
homologada, contenha um número
de candidatos aprovados superior
ao dos postos de trabalho a ocupar.”
V. Enquanto existissem opositores
habilitados para exercer as funções
ou ocupar postos de trabalho vagos
no seu mapa de pessoal, em reserva de recrutamento constituída pelo
Recorrido através da abertura de
procedimento concursal para esse
efeito, aquele não poderia ter promovido um procedimento concursal
comum para os ocupar.
VI. Só a natureza excecional do
processo de regularização extraordinária, permitiu a abertura de procedimentos concursais para preenchimento de posto de trabalho no
mapa de pessoal do Recorrido, apesar de existir uma reserva de recrutamento constituída por via da abertura de procedimento concursal pois,
de contrário, não seria o provimento do posto de trabalho que aquele
procedimento visou preencher teria
de ser antecedido obrigatoriamente
da verificação de candidatos em requalificação para as funções ou os
postos de trabalho em causa, nos
termos da Portaria n.º 48/2014, de
26 de fevereiro, na sequência de
procedimento prévio promovido jun-

to da Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, em obediência ao
disposto no n.º 1 do artigo 265.º
do LTFP.
VII. Se tal procedimento não se
revelasse eficaz para o preenchimento do posto de trabalho em
causa, o Recorrido deveria, de
seguida, proceder à verificação
da existência de candidatos que
correspondam às necessidades
do posto de trabalho a preencher na reserva de recrutamento
constituída, quer no próprio serviço, quer na ECCRC - Entidade
Centralizada de Constituição de
Reservas de Recrutamento e,
caso existam, proceder à sua
convocação para a realização do
respetivo processo negocial, ainda em acatamento do disposto
no n.º 1 do artigo 265.º da LTFP.
VIII. E, só após o acatamento
destes procedimentos é que o
Recorrido poderia solicitar junto do membro do Governo a
autorização para abertura de
procedimento concursal comum com vista ao provimento
daquele posto de trabalho, em
cumprimento do artigo 30.º e
265.º da LTFP e 4.º da Portaria
n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro republicada pela Portaria n.º
145-A/2011, de 6 de abril.
IX. Assim, não é merecedora
de qualquer censura a sentença recorrida que nesse pendor
se guiou para julgar inverificado o requisito do “fumus boni
iuris”,escusando-se de conhecer do preenchimento dos demais requisitos ínsitos no artº
120º do CPTA, improcedendo
totalmente o presente recurso.
(Processo n.º 551/18.0BECTB, de
09-05-2019)

José Francisco Bicha, José Bento Pedro, Natália Gravato, Maria Gabriela Fonseca e Isabel Vieira Pinto

RAP DE PÓVOA DE LANHOSO
17 DE JUNHO DE 2019
PRESENÇAS
DISTRITO DE BRAGA
Câmaras Municipais: Amares, Braga, Póvoa de Lanhoso, Vila Nova de Famalicão

DISTRITO DE PORTO
Câmaras Municipais: Baião, Paredes, Valongo

DISTRITO DE VIANA DO CASTELO
Câmaras Municipais: Viana do Castelo

ATAM
Presidente da Direção: Francisco Alveirinho Correia
Delegada do Distrito de Braga: Isabel Vieira Pinto
Gabinete de Estudos: José Francisco Bicha e José Bento Pedro

CCDR NORTE
Natália Gravato

A - RECURSOS
HUMANOS
1.ª QUESTÃO – Regime de turnos. Jornada contínua
No município X, existem alguns setores que trabalham
em regime de turnos e aos quais se tem vindo a aplicar
o regime de jornada contínua.
Uma vez que o ACEP assinado, determina 30 minutos
de redução ao período normal de trabalho, aplicamos
nestas situações, por exemplo:
- De segunda-feira a domingo com 2 turnos - das 8h às
14.30h e das 14.30h às 21h (Portanto, 6.30h + 6.30h).

Pergunta-se:
a) É possível em regime de
turnos, aplicar-se jornada contínua com redução?
b) No caso de existir trabalho suplementar, como
se deve considerar o
cálculo, isto é, a jornada
contínua constitui uma
exceção e aquele incide em 7h de trabalho ou
6.30h como é o caso?
c) É permitida apenas pausa de 30m, que é incluída no horário, quando
todavia, a regra geral é
de que por cada 5h de
trabalho exista pelo menos 1h de pausa?
d) Assim sendo, no caso
de existir trabalho suplementar, deve deixar-se
de considerar jornada
contínua e aplicar-se a
jornada normal de trabalho, com 1h de intervalo
por cada 5h seguidas de
prestação laboral?
e) Ou nesta modalidade horária não deve ser admitido trabalho suplementar a seguir à prestação
de trabalho habitual?
CONCLUSÃO:
Pronunciando-se em primeiro lugar a representante da
CCDRN, Dra. Natália Grava-

to, relativamente a cada sub-questão, referiu:
a) É possível em regime de
turnos, aplicar-se jornada
contínua com redução?
O n.º 1 do artigo 110.º do
Anexo à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei n.º
35/2014, de 20 de junho,
identifica as modalidades de
horário de trabalho que os
serviços podem adotar em
função da natureza das suas
atividades.
Ora desse elenco consta o
trabalho por turnos e a jornada contínua, para além
do horário flexível, rígido ou
desfasado.
E de acordo com o artigo
114.º a jornada contínua
consiste na prestação ininterrupta de trabalho, salvo
um período de descanso
nunca superior a 30 minutos,
que, para todos os efeitos,
se considera tempo de trabalho. Das especificidades
de prestação de trabalho em
jornada contínua consta que
essa prestação pode determinar uma redução do período normal de trabalho nunca
superior a uma hora, redução
essa que não é de aplicação
obrigatória.
Já o n.º 1 do artigo 115.º da
LTFP determina que se con-
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qualquer organização do trabalho em equipa em que os
trabalhadores ocupam sucessivamente os mesmos postos
de trabalho, a um determinado ritmo, incluindo o rotativo,
contínuo, ou descontínuo,
podendo executar o trabalho
a horas diferentes num dado
período de dias ou semanas.
Das especificidades desta
modalidade de prestação de
trabalho consta designadamente que:
- Devem ser organizados turnos de pessoal diferente
sempre que o período de
funcionamento do órgão ou
serviço ultrapasse os limites
máximos do período normal
de trabalho.
- A duração de trabalho de
cada turno não pode ultrapassar os limites máximos
dos períodos normais de trabalho.
- As interrupções a observar
em cada turno devem obedecer ao princípio de que
não podem ser prestadas
mais de cinco horas de trabalho consecutivo;
- As interrupções destinadas a
repouso, ou refeição, quando
não superiores a 30 minutos,
consideram-se incluídas no
período de trabalho;
O que significa que se trata
de duas modalidades distintas de prestação de trabalho,
pelo que não se permite que
no regime de trabalhos por
turnos se enxerte as especificidades da modalidade jornada contínua
Entretanto o ACT que se refe-

re ter a entidade empregadora celebrado ao determinar
uma redução no horário de
trabalho de 30 minutos à jornada contínua, só pode ser
aplicado a essa modalidade
e não a outra modalidade de
prestação de trabalho.
Em síntese: a organização
de trabalho por turnos é uma
modalidade distinta do horário de jornada contínua que
admite, uma redução do período de repouso que, caso
não exceda 30 minutos, é
considerada incluída no tempo de trabalho.
Acresce que no trabalho por
turnos não há lugar a redução do período normal de
trabalho diário, sendo os
respetivos turnos prestados
nos termos do artigo 116.º
do Anexo à LTFP e abrange
7 horas.
Deve pois o município em
questão proceder à correção no horário de trabalho
por turnos que identificou
de modo a que cada um dos
turnos abranja 7 horas.
b) No caso de existir trabalho suplementar, como se
deve considerar o cálculo,
isto é, a jornada contínua
constitui uma exceção e
aquele incide em 7h de trabalho ou 6.30h como é o
caso?
Face ao que foi acima referido, a situação em apreço
não configura uma jornada
contínua, mas o trabalho por
turnos, a que não é possível
enxertar a redução dos 30
minutos.
Assim sendo, só pode ser

considerado trabalho suplementar o que é prestado
para além do turno que como
referido engloba 7 horas diárias.
E a compensação pela realização de trabalho suplementar na sequência da prestação do respetivo turno é efetuada nos termos do artigo
162.º do Anexo à LTFP.
Sublinhe-se que o trabalho
suplementar só pode ser
prestado quando seja necessário fazer face a acréscimo eventual e transitório de
trabalho, em caso de força
maior, ou quando seja indispensável para prevenir, ou
reparar prejuízo grave para a
entidade, ou para a sua viabilidade, consoante prescrito
no artigo 226.º do Código do
Trabalho, aplicável por remissão do anexo à LTFP.
Uma nota adicional para referir que caso o trabalho por
turnos coincida com o período de trabalho noturno – em
princípio o que é prestado entre as 22 horas e as 7h -, esses trabalhadores têm direito
a um acréscimo remuneratório cujo montante varia em
função do número de turnos
adotados e consoante prescrito no n.º 2 do artigo 161.º.
Só que essa situação não se
pode confundir com a prestação de trabalho suplementar para além do turno em
causa, que pode ocorrer em
período diurno ou período
considerado de trabalho noturno, pelo que implica uma
compensação acrescida - cf.
n.º 4 do artigo 161.º da LTFP
- e de acordo com o prescri-

to no artigo 162.º do Anexo
à LTFP.
c) É permitida apenas pausa de 30m, que é incluída
no horário, quando todavia,
a regra geral é de que por
cada 5h de trabalho exista
pelo menos 1h de pausa?
A pausa é obrigatória ao fim
de 5 horas de trabalho consecutivas e, no mínimo, deve
ter a duração de 30 minutos
- cf. alíneas c) e d) do n.º 4 do
artigo 115.º do Anexo à LTFP.
Essa interrupção destinada a repouso ou refeição se
não for superior a 30 minutos
considera-se incluída no período de trabalho.
Esta regra é uma exceção
ao que se dispõe no artigo
109.º do Anexo à LTFP, subscrevendo-se o entendimento expresso em anotação
ao artigo 115.º, Paulo Veiga
e Moura e Cátia Arrimar, In
“Comentários à Lei Geral de
Trabalho em Funções Públicas”, 1.º volume, página 397,
quando se refere que “em,
regime de turnos, mantém-se
o princípio geral de que só podem ser prestadas cinco horas de trabalho consecutivo,
sem prejuízo de o período de
intervalo para descanso não
ter necessariamente de respeitar a duração prevista no
n.º 1 do artigo 109.º, podendo
ter uma duração inferior a uma
hora, sem prejuízo de quando
essa duração não exceder
trinta minutos se considerar o
intervalo para descanso como
tempo de trabalho, à semelhança do que sucede na jornada contínua.”
d) Assim sendo, no caso de
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existir trabalho suplementar, deve deixar-se de considerar jornada contínua e aplicar-se a jornada normal de trabalho, com 1h de intervalo por cada 5h seguidas de prestação laboral?
e) Ou nesta modalidade horária não deve ser admitido trabalho suplementar a seguir à prestação de
trabalho habitual?
Reafirma-se que no regime de trabalho por turnos não
se podem aplicar as regras relativas à jornada continua e que pode ocorrer a necessidade de ser prestado
trabalho suplementar em situações devidamente legitimadas e justificadas.
Acresce que o trabalho suplementar é o que é prestado para além do período de turno.
Por outro lado, as interrupções a observar em cada
turno devem obedecer ao princípio de que não pode
ser prestada mais de 5 horas de trabalho consecutivo
e se a pausa (ou o somatório das pausas) não ultrapassar 30 minutos considera(m)-se incluída no período de
trabalho. Caso se verifique a fixação de pausa superior
a 30 minutos, designadamente de 1 hora, a fração que
ultrapassar os 30 minutos não se inclui no período de
trabalho.
Reconhecendo a extensa e completa abordagem efetuada pela CCDRN, a ATAM nada mais acrescenta.
2.ª QUESTÃO - Carreira de técnico superior Polícia
Municipal
A carreira de técnico superior Polícia Municipal transitou para a carreira geral de técnico superior, de acordo
com o Decreto-Lei n.º 121/2008, de 11 de julho.
Pergunta-se:
Deixa de fazer sentido a sua indicação no mapa de
pessoal? Os trabalhadores que forem contratados
para aquela carreira, devem ser integrados na carreira
de técnico superior, podendo exercer outras funções
que não na Polícia Municipal, devendo as suas progressões serem feitas à luz desta integração?
CONCLUSÃO:
Tomando a palavra a representante da CCDRN referiu:
Nos termos do disposto no Mapa I ao Decreto-Lei n.º
121/2008 de 11 de julho os trabalhadores integrados
na carreira de Técnico superior de polícia municipal
(carreira da administração local prevista no Decreto-Lei n.º 39/2000, de 17 de março) transitaram para a
nova carreira (de regime geral) de técnico superior.
Como se refere no preâmbulo deste diploma, “a fusão

destas carreiras nas novas
carreiras gerais que agora se
promove mediante a transição para aquelas carreiras
dos trabalhadores integrados
nas carreiras ou titulares das
categorias identificadas neste diploma não significa, contudo, o desaparecimento das
especificidades das profissões existentes e dos postos
de trabalho, mas tão só que
essas especificidades serão
acolhidas na caracterização
que deles se fará no mapa
de pessoal de cada um dos
órgãos ou serviços. Como
prevê a lei acima referida, os
mapas de pessoal indicarão
os postos de trabalho necessários ao desenvolvimento
das atividades dos órgãos e
serviços.
Os postos de trabalho serão
caracterizados em função da
atribuição, competência ou
atividade em cujo exercício
se inserem, das carreiras e
categorias que lhes correspondem e, quando imprescindível, em função da área
de formação académica ou
profissional de que o ocupante do posto de trabalho deva
ser titular. Assim, a carreira
deve passar a ser encarada
como um instrumento de integração do trabalhador na
dinâmica de gestão de recursos humanos dos órgãos e
serviços públicos e de previsão e de salvaguarda do seu
percurso profissional, e não
como a tradução jurídica da
sua atividade profissional.”
O que significa que a carreira de técnico superior de
polícia municipal, tal como
vinha consagrada no Decreto-Lei n.º 39/2000, de 17 de
março, foi extinta, passando, a partir dessa extinção,

a ser-lhe aplicável as regras
existentes para a carreira
(geral) de técnico superior.
O que se refere é designadamente válido para as modificações a operar na respetiva
carreira profissional através
do regime das alterações
de posicionamento remuneratório dos trabalhadores
que desempenham funções
como técnicos superiores no
âmbito da polícia municipal
que passam a reger-se pelas regras consagradas nos
artigos 156.º e seguintes do
Anexo à LTFP para a carreira
geral de técnico superior.
Anota-se que os trabalhadores que transitaram para técnico superior no âmbito da
polícia municipal, devem ter
essas funções devidamente
descritas no respetivo posto de trabalho do mapa de
pessoal, consoante exigido
pelo artigo 29.º do Anexo
à LTFP, que é caraterizado
em função das atribuições,
competências ou atividades
em cujo exercício se insere.
Aliás, essa circunstância gera
em determinadas situações a
obrigatoriedade de determinação da área de formação
académica ou profissional,
quando imprescindível.
Em síntese: A carreira de
técnico superior de polícia
municipal consagrada no
Decreto-Lei n.º 39/2000, de
17 de março, foi extinta, tendo os trabalhadores que a
integravam, transitado para a
carreira de técnico superior,
sem prejuízo das respetivas
funções estarem obrigatoriamente descritas no respetivo
posto de trabalho.
Tal descrição tem de manter-se no Mapa de Pessoal, ela-
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borado anualmente aquando
da elaboração do orçamento, dada a especificidade das
mesmas, não obstante todo
o regime jurídico a aplicar a
esses trabalhadores seguir
a LTFP, como é o caso das
alterações a realizar em termos profissionais (carreira) e
remuneratórios.
Caso, por razões de gestão
de recursos humanos, pretenda o serviço que esses
trabalhadores desempenhem
outras funções, deve recorrer à mobilidade na carreira,
com vista ao exercício de
funções na mesma carreira e
categoria, mas para diferente atividade, ficando sempre

sempenhar são as próprias
de técnico superior. O mapa
de pessoal, contém a indicação, de acordo com a alínea
c) do n.º 2 do artigo 29.º da
LTFP, dentro de cada carreira
e, ou, categoria, quando imprescindível, da área de formação académica ou profissional de que o seu ocupante
deva ser titular.
3.ª QUESTÃO - Trabalho
Suplementar. Pagamento
de subsídio de refeição
Pergunta-se:
É possível algum enquadramento legal para pagamento
do subsídio de refeição na

“Até 1 de janeiro de 2009, o
sistema retributivo dos funcionários e agentes era integrado por quatro componentes,
a saber: remuneração base;
prestações sociais e familiares; subsídio de refeição e suplementos remuneratórios.

Particularmente no que diz
respeito ao subsídio de refeição, cuja disciplina continua a
ser dada pelo Decreto-Lei n.º
57-B/84, de 20 de fevereiro,
parece-nos que o presente artigo, ao não o incluir entre as
componentes da remuneração, só reforça o entendimento de que se estará perante
uma prestação social atípica
(V. Paulo Veiga e Moura, Função Pública, Regime Jurídico,
Direitos e Deveres dos Funcionários e Agentes, 1.º Vol.,
2.ª edição, página 308 e seguintes).”

A partir daquela data, o sistema retributivo dos titulares de
um vínculo de emprego público, sejam eles nomeados,

Assim, de acordo com o
preâmbulo do Decreto-Lei
n.º 57-B/84, de 20 de fevereiro, alterado pelo Decreto-

c) Prémios de desempenho.
Em anotação a este normativo, Paulo Veiga e Moura e
Cátia Arrimar, In “Comentários à Lei Geral de Trabalho
em Funções Públicas”, 1.º
volume, página 447 e seguintes, defendem o seguinte:

Os trabalhadores que transitaram para técnico superior no âmbito da polícia municipal,
devem ter essas funções devidamente descritas no respetivo posto de trabalho do mapa
de pessoal, consoante exigido pelo artigo 29.º do Anexo à LTFP, que é caraterizado em
função das atribuições, competências ou atividades em cujo exercício se insere.
tal situação dependente da
detenção de habilitação adequada.
A ATAM segue o entendimento referido.
Considera, em síntese, que,
ao ter sido previsto, no mapa
I anexo ao Decreto-Lei n.º
121/2008 de 11 de julho, a
carreira de técnico superior
de polícia entre as carreiras/
categorias cujos titulares
transitam para a carreira geral de técnico superior, nos
mapas de pessoal, após este
decreto-Lei, devem figurar
apenas as carreiras de técnico superior. À luz deste diploma, o conteúdo funcional
da carreira e o seu desenvolvimento processa-se, de
acordo com o estabelecido
na LTFP. As funções a de-

administração pública, nomeadamente através de vales (espécie) ou pagamento
de refeição, em estabelecimento de restauração, quando o trabalhador se encontra
a prestar trabalho suplementar que ultrapasse as 3h30?
CONCLUSÃO:
Pronunciando-se sobre
matéria referiu a CCDRN:

a

Em relação às componentes
da remuneração, a Lei Geral
de Trabalho em Funções Públicas (LTFP), no seu artigo
146.º determina que a remuneração dos trabalhadores
com vínculo de emprego público é composta por:
a) Remuneração base;
b) Suplementos
tórios;

remunera-

contratados por tempo indeterminado, a termo resolutivo
ou em comissão de serviço,
é constituído por apenas três
componentes:
- Remuneração base (v. anotações aos artigos 147.º a
155.º);
- Suplementos remuneratórios (v. anotações aos artigos
159.º a 165.º);
- Prémios de desempenho (v.
anotações aos artigos 166.º a
168.º).
Isto não significa, contudo,
que os trabalhadores públicos
não continuem a ter direito às
prestações sociais ou ao subsídio de refeição que até 2009
integravam o sistema retributivo, os quais continuarão a
ser abonados nos termos das
disposições legais aplicáveis.

-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de
maio, o subsídio de refeição
constitui uma “comparticipação nas despesas resultantes
de uma refeição tomada fora
da residência habitual, nos
dias de prestação efetiva de
trabalho.”
Por outro lado, nos termos
do consignado no n.º 1 do
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º
57-B/84, de 20 de fevereiro,
na redação que lhe foi conferida pelo n.º 4 do artigo
42.º do Decreto-Lei n.º 70A/2000, de 5 de maio, constituem requisitos de atribuição do subsídio de refeição a
prestação diária de serviço e
o cumprimento de, pelo menos, metade da duração diária normal do trabalho.
Apesar de ser usual que as
entidades empregadoras pri-
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vadas paguem aos seus colaboradores o subsídio de
alimentação em vales ou cartões de refeição, por terem vantagens fiscais, na administração pública, não
podem ser atribuídos vales de refeição, em substituição do subsídio de refeição.
De facto não existe previsão legal que permita a realização dessa despesa e o respetivo pagamento do que
lhe está subjacente, por outro meio alternativo.
A ATAM, concordando com o atrás expresso, complementa com outro argumento, o já referido:
Nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 57-B/84,
de 20 de fevereiro, “não é permitida a acumulação do
subsídio de refeição com qualquer outra prestação de
idêntica natureza ou finalidade, independentemente da
sua denominação, ainda que atribuída pelo setor público
empresarial ou pelo setor privado.” Ora parece que, pelo
menos nos setores empresarial e privado, é possível a
atribuição de outra prestação com finalidade idêntica à
do subsídio de refeição. Não parece, porém admitir-se,
que nas autarquias o subsídio possa ser atribuído em
vales ou senhas, obrigando o trabalhador a consumir o
equivalente em qualquer estabelecimento.
4.ª QUESTÃO - Estatuto da aposentação
Pergunta-se:
a) Quem pode requerer, na atualidade, a aposentação
voluntária (por velhice)? Porquê?
b) Quem pode requerer, na atualidade, a aposentação
antecipada? Porquê?
CONCLUSÃO:
Tomando a palavra a representante da CCDRN referiu:
No atual contexto legal, a idade normal de acesso à
pensão de velhice encontra-se fixada nos 66 anos e
cinco meses (para 2019, pela Portaria n.º 25/2018, de
18 de janeiro e para 2020, pela Portaria nº 50/2019, de
8 de fevereiro).
A ATAM, em concordância com o expressado, apenas explicitara a remissão quanto “a idade normal de
acesso à pensão de velhice que sucessivamente estiverem estabelecidos no sistema previdencial do regime
geral de segurança social “ a ser efetuada pelo artigo
3.º-A da Lei n.º 60/2005, de 29 de dezembro, aditado
pela Lei n.º 11/2014, de 6 de março. Mas à data da
publicação da ata, este artigo encontra-se revogado
pelo Decreto-Lei n.º 108/2019 de 13 de agosto, devendo a partir de 1 de outubro de 2019, considerar-se
a remissão como efetuada pelo artigo 37.º do Estatuto da Aposentação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º

498/72, de 9 de dezembro,
na sua redação atual.
Também à data da publicação, já foi publicada a
Portaria n.º 30/2020 de 31
de janeiro, que prevê, de
acordo com o artigo 1.º, que
“a idade normal de acesso à
pensão de velhice do regime
geral de segurança social em
2021, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 20.º do
Decreto-Lei n.º 187/2007, de
10 de maio, na sua redação
atual, é 66 anos e 6 meses.”
De acordo com o artigo 3.º
da Portaria n.º 30/2020 de
31 de janeiro, “é revogada a
Portaria n.º 25/2018, de 18
de janeiro, e o artigo 2.º da
Portaria n.º 50/2019, de 8 de
fevereiro”.
Em resumo: A aposentação
não antecipada, verifica-se
quando o subscritor ou ex-subscritor estiver numa das
seguintes situações:
Contar, pelo menos, 15 anos
de serviço e ter atingido a
idade normal de acesso à
pensão de velhice (66 anos
e 5 meses em 2019 e 2020;
66 anos e 6 meses em 2021);
Ver também FAQs (cfhttps://
www.cga.pt/aposentacao.
asp)
b) Quem pode requerer, na
atualidade, a aposentação
antecipada? Porquê?
A aposentação antecipada
pode ser requerida - independentemente de submissão a junta médica e sem
prejuízo da aplicação do regime da pensão unificada pelos subscritores da Caixa
Geral de Aposentações com,
pelo menos, 55 anos de
idade e que, à data em que

perfaçam esta idade, tenham
completado, pelo menos, 30
anos de serviço - vide artigo
37.º-A do Estatuto da Aposentação.
Quanto a esta matéria, a
ATAM nada tem a acrescentar aconselhando a consulta
de FAQs da CGA em https://
www.cga.pt/faqs.asp

5.ª QUESTÃO - Cedência de
interesse público
Pergunta-se:
Enquadramento da situação
jurídica de regresso de cargo dirigente, à sua autarquia,
que foi cedido por 1 ano, a
outra entidade pública, para
o exercício de funções dirigentes?

CONCLUSÃO:
Pronunciando-se sobre a
matéria, referiu a CCDRN:
O exercício de funções em
cargos não inseridos em
carreiras, como seja o dos
dirigentes, tem lugar em regime de comissão de serviço
a qual cessando determina o
regresso à situação jurídico-funcional de que era titular
o trabalhador (vide os artigos 9.º, 79.º e 290.º n.º 5 em
Anexo à LTFP).
De facto, este último normativo, no seu n.º 5 determina
que “Cessada a comissão de
serviço, o trabalhador regressa à situação jurídico-funcional de que era titular, quando
constituída e consolidada por
tempo indeterminado, ou cessa o vínculo de emprego público… ”
Neste mesmo sentido rege
o Estatuto do Pessoal Diri-
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gente (constante da Lei n.º
2/2004, de 15/01, na sua redação atual), ou seja, o exercício de funções atinentes a
cargos de direção intermédia
tem lugar, em regra, através
de comissão de serviço pelo
período de três anos, renovável por iguais períodos (vide
o n.º 9 do artigo 21.º).
Acresce que nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 25.º da
Lei n.º 2/2004, de 15/01 a comissão de serviço dos titulares
dos cargos dirigentes cessa
pela tomada de posse seguida
de exercício, a qualquer título,
de outro cargo ou função.
Assim, a comissão de serviço
do trabalhador que exercia
funções dirigentes na autarquia cessou no momento em
que iniciou funções dirigentes noutra entidade pública,
ao que se presume através
da modalidade de “cedência
de interesse público” prevista no artigo 243.º do Anexo
à LTFP.
Anote-se que não é aplicável
à comissão de serviços desse
dirigente a possibilidade de
suspensão da comissão de
serviço que detinha no município, pois essa prerrogativa
só era aplicável se esse dirigente tivesse sido designado
para gabinetes de membros
do Governo, ou equiparados,
ou em regime de substituição - cf. artigo 26º-A da Lei nº
2/2004 - o que não é o caso
em apreço.
Nesta conformidade, cessando o exercício de funções dirigentes nessa outra
entidade, e regressando à
autarquia, esse trabalhador
terá direito a assumir o seu
lugar de origem na respetiva
carreira que se presume, seja

a de técnico superior.
A ATAM concordando com
o referido aditou a seguinte
fundamentação:
Pelo regime da cedência de
interesse público prevê-se
que “mediante acordo de cedência de interesse público
entre empregador público e
empregador fora do âmbito de
aplicação da presente lei pode
ser disponibilizado trabalhador para prestar a sua atividade subordinada, com manutenção do vínculo inicial”.
Ora, na situação de exercício
de funções dirigentes noutra
entidade pública sujeita ao
âmbito da Lei, a cedência,
não é, por regra o regime
aplicável, sem prejuízo do artigo 243.º n.º 5 da LTFP.

6.ª QUESTÃO - Doença
prolongada incapacitante
Os trabalhadores, portadores
de doenças oncológicas,
Pergunta-se:
São passíveis de ser integrados neste conceito (Diário da
República, n.º 219, II série, de
22/09/89), podendo usufruir
dos efeitos dele decorrentes?
CONCLUSÃO:
Sobre a matéria, a CCDRN
expressou o entendimento:
A relevância desta questão
prende-se com a circunstância do artigo 25.º da Lei n.º
35/2014, de 20 de junho na
sua atual redação, determinar que a junta médica da
ADSE pode justificar faltas
por doença dos trabalhadores por períodos sucessivos
de 30 dias, até ao limite de
18 meses, sendo que o artigo 37.º prevê que as faltas

dadas por doença incapacitante que exija tratamento
oneroso e ou prolongado,
conferem ao trabalhador o
direito à prorrogação, por 18
meses, do prazo máximo de
ausência referida acima.
Caso a situação de ausência
por doença não configure
uma situação de doença prolongada, nos termos do artigo 37.º, a ausência que ultrapassar o prazo de 18 meses
sofre os efeitos previstos no
artigo 34.º, ou seja, o trabalhador pode requerer a sua
aposentação à junta médica
da CGA, desde que reúna as
condições para a aposentação, ou requerer a passagem
à situação de licença sem remuneração.
Caso o trabalhador não formule esse pedido, passa à situação de licença sem remuneração automaticamente.
Importa referir que o Despacho conjunto n.º A-179/89-XI,
publicado no D.R. n.º 219,
II série, de 22 de setembro
de 1989, mantém-se vigente, enumerando as doenças
consideradas incapacitantes
para efeitos do artigo 37.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho. Desse elenco constam
doenças de foro oncológico.
No entanto, compete à junta
médica da ADSE, quando solicitada pelas entidades competentes, proceder, em cada
caso concreto, ao enquadramento das mesmas como
doenças incapacitantes, consoante aliás resulta do artigo
6.º do Decreto-Regulamentar
n.º 41/90, de 29/11, na sua
atual redação:
“a) Pronunciar-se sobre o estado de doença do funcioná-

rio ou agente cuja ausência ao
serviço atingiu 60 dias consecutivos de faltas, mesmo nos
casos em que haja transição
de um ano civil para outro;
b) Pronunciar-se sobre a situação de doença que impossibilite o funcionário ou agente
de se apresentar ao serviço;
c) Pronunciar-se sobre a situação dos funcionários e agentes que lhe sejam submetidos,
nos termos do disposto no
artigo 37.º do Decreto-Lei n.º
497/88, de 30 de dezembro;
d) Determinar a duração previsível da doença nos casos
previstos nas alíneas anteriores; (…)”
Assim sendo, não compete
aos serviços do município
proceder à integração de
determinada doença de foro
oncológico como doença
incapacitante, na sequência
da interpretação efetuada
ao Despacho conjunto n.º
A-179/89-XI, de modo a aplicar a essa mesma situação
os efeitos previstos no artigo
37.º da Lei n.º 35/2014, de 20
de junho.
I - Sobre o referido pela representante da CCDRN,
acrescenta-se apenas que
este é o regime dos trabalhadores integrados no regime
de proteção social convergente.
Aos trabalhadores da administração pública, com vínculo de emprego público,
qualquer que seja a respetiva modalidade, nomeação,
contrato de trabalho ou comissão de serviço, inscritos
nas Instituições de Segurança Social (ISS), aplica-se o
regime geral de segurança
social dos trabalhadores por
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conta de outrem (RGSS) que assegura a proteção na
doença, através do subsídio por doença, cujo montante corresponde a 55% da remuneração de referência
(RR) quando o período de incapacidade temporária é
de duração inferior ou igual a 30 dias. A percentagem
eleva-se para 60%, quando a duração da incapacidade ultrapassar os 30 dias e for inferior a 90, para 70%
quando a incapacidade seja superior a 90 dias e inferior a 365 dias de trabalho e 75% quando superior
a este último período. O subsídio pode ser majorado
em 5% em função do valor da RR (igual ou inferior a
500) e da composição do agregado familiar (nomeadamente, por integrar três ou mais descendentes com
idades inferiores a 16 anos ou a receber a bonificação
por deficiência).
Neste regime, o direito à prestação depende do cumprimento dum prazo de garantia, ou seja, dum período
mínimo de contribuições para as ISS (seis meses, seguidos ou não), que pode ser completado com tempo
de exercício de funções sujeito ao RPSC, desde que
não se sobreponha.
Para ter direito ao subsídio de doença tem, ainda, de
ter cumprido o índice de profissionalidade (que consiste em ter trabalhado pelo menos 12 dias nos quatro
meses imediatamente anteriores ao mês que antecede
o da data do início da incapacidade).
O período máximo de atribuição do subsídio por
doença é de 1095 dias (3 anos). Esgotado esse período, sem que o trabalhador se encontre em condições de retomar a atividade, adquire direito a uma
pensão provisória de invalidez, no âmbito da proteção na invalidez, sendo oficiosamente apresentado
aos serviços competentes das ISS para avaliação da
situação. Se estes serviços lhe reconhecerem uma
incapacidade permanente que o impeça de auferir,
na sua profissão, mais de 1/3 da remuneração correspondente ao seu exercício normal ou presumam
que, nos 3 anos subsequentes, o trabalhador não
poderá recuperar a capacidade de auferir mais de
50% dessa remuneração, é-lhe confirmada a reforma por invalidez. Caso contrário, cessa, a partir de
então, o direito à pensão provisória.
Para melhor compreensão da matéria, pode consultar-se:

• FAQ’s sobre faltas por doença DGAEP);
• Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro - artigos 52.º e 62.º;
• Lei n.º 4/2009, de 29 de janeiro - Proteção social
dos trabalhadores que exercem funções públicas
- artigo 13.º;

• Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro - Doença

- Regime geral de segurança social;

ou do domicílio de um terceiro.

• Decreto-Lei n.º 360/97,

O artigo 165.º do CT considera teletrabalho “a prestação
laboral realizada com subordinação jurídica, habitualmente
fora da empresa e através do
recurso a tecnologias de informação e de comunicação”.

de 17 de dezembro - Sistema de verificação de
incapacidades;

• Portaria n.º 337/2004, de
31 de março - Doença
- Regime geral de segurança social.

7.ª QUESTÃO - Teletrabalho
Pergunta-se:
Qual o tempo de trabalho,
de trabalhador colocado
nesta situação?
CONCLUSÃO:
Sobre a matéria pronunciou-se a Dra. Natália Gravato
da CCDRN:
O artigo 68.º da LTFP determina que “sem prejuízo
do disposto na presente lei,
é aplicável aos trabalhadores titulares de um vínculo
de emprego público o regime
previsto no Código do Trabalho em matéria de trabalho a
tempo parcial e de teletrabalho.”
Assim, a resposta à questão
colocada terá de se encontrar ao Código do Trabalho
(CT).
O conceito de teletrabalho
abrange variadas situações,
sendo que a corrente é o
trabalhador prestar serviço em teletrabalho no seu
domicílio pessoal e a partir
dessa localização.
Porém, em tese, o teletrabalho pode ocorrer em outro
formato, nomeadamente, de
forma itinerante ou móvel, a
partir de um local aleatório,

Acresce que o artigo 167.º
determina, quando esteja em
causa “trabalhador anteriormente vinculado ao empregador”, que “a duração inicial do
contrato para prestação subordinada de teletrabalho não
pode exceder três anos, ou o
prazo estabelecido em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.”
Nesta conformidade, admitindo que a situação exposta
se reporta a trabalhador contratado mediante contrato de
trabalho em funções públicas
por tempo indeterminado,
cujo local de trabalho ocorre
nas instalações da entidade
empregadora pública e que
se pretende venha a exercer
funções em regime de teletrabalho, o prazo limite para
recurso a esta modalidade
de prestação de serviço é
de 3 anos, sem embargo de
poder ser fixado outro prazo
inferior, ou prazo diferente
que resulte de instrumento
de regulamentação coletiva
de trabalho.
Acresce que quer o prazo,
quer a remuneração, quer as
outras circunstâncias identificadas nas várias alíneas do
n.º 5 do artigo 165.º do CT
devem constar do contrato
escrito a celebrar.
A ATAM, na perspetiva da
questão se referir ao período de trabalho, referiu:
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O tempo de trabalho (período normal de trabalho)
em regime de teletrabalho é o mesmo dos restantes
trabalhadores. Pode não ser uniforme, consoante os
horários aplicados. Deve constar do contrato sujeito
a forma escrita, que deve conter, conforme o disposto
na alínea c) do n.º 5 do artigo 166.º do CT a “Indicação
do período normal de trabalho”. Também se prevê no
artigo 169.º que o trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres dos demais
trabalhadores, nomeadamente no que se refere a formação e promoção ou carreira profissionais, limites do
período normal de trabalho e outras condições de trabalho, segurança e saúde no trabalho e reparação de
danos emergentes de acidente de trabalho ou doença
profissional.
8.ª QUESTÃO - Baixa prolongada. Descontos. Regime convergente
Um trabalhador do regime de segurança social, estando
de baixa prolongada é efetuado o desconto de dias de
férias assim que regresse ao serviço.
Pergunta-se:
O mesmo é aplicável aos trabalhadores do regime convergente?
CONCLUSÃO:
I - No uso da palavra, a Dra. Natália Gravato da CCDRN pronunciou-se:
O n.º 1 do artigo 278.º Anexo à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei
n.º 35/2014, de 20 de junho, determina que se verifica
suspensão do vínculo de emprego público em caso de
impedimento temporário por facto não imputável ao
trabalhador que se prolongue por mais de um mês, nomeadamente doença.
Refere ainda o n.º 2 desse mesmo preceito que se considera suspenso o vínculo de emprego público, mesmo
antes de decorrido o prazo de um mês, a partir do momento em que seja previsível que o impedimento vai
ter duração superior àquele prazo.
Da conjugação dos artigos 127.º e 129.º ambos do
Anexo à LTFP, resulta que:
- No ano da suspensão do contrato por impedimento
prolongado, respeitante ao trabalhador (nomeadamente por motivo de doença), verificando-se a impossibilidade total ou parcial do gozo do direito a férias já vencido, o trabalhador tem direito à remuneração correspondente ao período de férias não gozado

e respetivo subsídio e,
- No ano da cessação do
impedimento
prolongado, o mesmo tem direito
a gozar dois dias úteis de
férias por cada mês completo de trabalho.
A posição assumida por
esta Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional, no que concerne
aos efeitos das faltas por
doença prolongada do pessoal integrado no regime de
proteção social convergente, foi divulgada em parecer
que pode ser consultado
no “Flash Jurídico n.º 5” de
2016, no qual se refere o seguinte:
“na Reunião de Coordenação
Jurídica, realizada em 24 de
maio de 2016, foi acolhida
pela DGAL e pela maioria das
CCDR´s presentes, a seguinte posição:
“…a questão da aplicação ou
não da suspensão do contrato de trabalho em funções
públicas, na sequência de
impedimento temporário por
facto não imputável ao trabalhador que se prolongue por
mais de um mês (doença),
tem de encontrar resposta na
norma inserta no artigo 278.º
do anexo à Lei n.º 35/2014,
de 20 de junho e, no que muito concretamente concerne
aos efeitos dessa suspensão
em matéria de férias, teremos
de atender ao estatuído no
artigo 129.º do anexo.
Quanto à segunda questão
que se prende com as férias
dos trabalhadores com suspensão do contrato por motivo de doença e ocorrendo
transição de ano e manutenção da suspensão, conside-

ramos que o direito a férias do
trabalhador que regressa ao
trabalho será tratado e reconhecido nos termos estatuídos
no artigo 127.º (vidé neste sentido a remissão operada pelo
artigo 129.º n.º 2).”
Contudo, a jurisprudência já
se pronunciou em sentido
contrário
designadamente, no Acórdão do Supremo
Tribunal Administrativo no
âmbito do processo 0109/17
de 28-09-2017 no qual este
Tribunal concluiu o seguinte:
“A ausência de norma especial
que se refira aos efeitos das
faltas por motivo de doença
dos trabalhadores integrados
no regime de proteção social
convergente relativamente ao
direito a férias, em conjugação
com o disposto no artigo 15.º
da Lei n.º 35/2014, de 20 de
junho, especificamente dedicado às faltas por doença, impõe, de acordo com os ditames da interpretação jurídica,
a conclusão de que as faltas
por doença daqueles trabalhadores ainda que superiores a 30 dias não determinam
quaisquer efeitos sobre as férias.”
Como os entendimentos
aprovados nas referidas Reuniões de Coordenação Jurídica são vinculativos para a
DGAL e CCDR, mantém-se
as conclusões então assumidas, na falta de alteração
operada a essa posição.
II - Sobre a matéria, a ATAM
tem emitido pareceres que
vão no sentido:
Não obstante posições em
contrário das CCDR’s e
DGAEP, a ATAM vinha defendendo (agora com sustentação em Acórdão do STA e
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TCAS) conforme a RAP de Cuba, em 11/11/2016, "O
Municipal" n.º 395, RAP de Ribeira Brava, em 11 de
agosto de 2017, "O Municipal" n.º 399, que, mesmo
após a entrada em vigor da LTFP, as ausências por
doença dos trabalhadores integrados no regime de
proteção social convergente não produzem qualquer
efeito sobre o direito a férias. Em pareceres, ainda que
com menção de posição divergente, opina-se que os
artigos 278.º n.º 1 e art.ºs 129.º e 127.º da LTFP, apenas se aplicam, salvo melhor opinião, aos trabalhadores em funções públicas do regime geral de segurança social (admitidos na função pública a partir
de 1/1/2006 – e como tal a efetuar descontos para a
Segurança Social);
Conforme STA 28.09.2017 - A ausência de norma especial que se refira aos efeitos das faltas por motivo
de doença dos trabalhadores integrados no regime de
proteção social convergente relativamente ao direito a
férias, em conjugação com o disposto no artigo 15.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, especificamente dedicado às faltas por doença, impõe, de acordo com os
ditames da interpretação jurídica, a conclusão de que
as faltas por doença daqueles trabalhadores ainda que
superiores a 30 dias não determinam quaisquer efeitos
sobre as férias.
Ver no mesmo sentido Acórdão do TCA Sul, de
20/10/2016.
9.ª QUESTÃO - Acidente de trabalho. Justificação
de faltas
Em situação de acidentes em serviço, e estando o trabalhador a justificar as faltas por acidente de trabalho,
Pergunta-se:
Assim que o trabalhador regresse ao serviço, tem perda de dias férias?
CONCLUSÃO:
Pronunciando-se a CCDRN, referiu:
O regime jurídico dos acidentes de trabalho e das
doenças profissionais ocorridos ao serviço de entidades empregadoras públicas encontra-se regulado pelo
Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro.
Assim, a lei aplicável no que respeita à ausência ao
serviço por motivo de acidente de trabalho é o que
consta deste diploma e não o regime geral previsto na
LTFP.
O artigo 19.º do Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, na sua atual redação, determina que “as faltas

ao serviço, resultantes de incapacidade temporária absoluta motivadas por acidente,
são consideradas como exercício efetivo de funções, não
implicando, em caso algum,
a perda de quaisquer direitos
ou regalias, nomeadamente o
desconto de tempo de serviço para qualquer efeito.”
Acresce que o artigo 15.º
desse mesmo diploma legal,
refere expressamente que o
trabalhador mantém o direito à remuneração, incluindo
os suplementos de caráter
permanente sobre os quais
incidam descontos para o
respetivo regime de segurança social e ao subsídio
de refeição.
Assim, a ausência ao serviço derivada de incapacidade temporária por motivo de
acidente de trabalho, não
prejudica o direito a férias
do trabalhador, na medida
em que as faltas são equiparadas a serviço efetivo.
A ATAM concordando totalmente com o expresso,
apenas explicita que o Decreto-Lei n.º 503/99 de 20
de novembro, estabelece
o regime jurídico dos acidentes de trabalho e das
doenças profissionais ocorridos ao serviço de entidades empregadoras públicas,
não se confundindo com a
regulamentação da doença
do próprio (não profissional)
noutras normas.
10.ª QUESTÃO - Mobilidade intercarreiras
Para ocorrer a mobilidade,
estabelece o n.º 4 do artigo
93.º da LTFP, que depende
de habilitação adequada do
trabalhador.

Ora, uma vez ainda vigente o
artigo 115.º da LVCR, para os
trabalhadores integrados em
carreiras por força da LVCR,
em que, a estes não lhes é
exigido o nível habitacional,
ainda que se candidatem a
procedimento concursal.
Pergunta-se:
Deve o artigo 115.º da LVCR,
ser aplicado nos casos que
ocorra mobilidade?

CONCLUSÃO:
Dada a palavra à representante da CCDRN, a mesma
desenvolveu o tema nos seguintes termos:
O n.º 1 do artigo 115.º da Lei
de Vínculos Carreiras e Remunerações (LVCR), Lei n.º
12-A/2008 de 27 de fevereiro, mantém-se em vigor tendo em atenção ao disposto
na alínea c) do artigo 42.º da
Lei n.º 35/2014, de 20 de junho e estipula sob a epígrafe
Níveis habilitacionais transitórios que Na falta de lei especial em contrário, enquanto
os trabalhadores se mantenham integrados na carreira
resultante da transição prevista no presente título, não lhes
é exigido o nível habilitacional
correspondente ao grau de
complexidade funcional da
carreira em causa, ainda que
se candidatem a procedimento concursal publicitado para
ocupação de postos de trabalho, no órgão ou serviço onde
exercem funções ou em outro
órgão ou serviço, correspondentes a idêntica ou a diferente categoria da carreira.
Ora esta norma transitória visa
garantir que aos trabalhadores que se mantenham integrados na carreira resultante
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da transição não lhe é exigido o nível de habilitação
correspondente ao grau de
complexidade funcional da
carreira em causa, mesmo
que se candidatem a procedimento concursal para
ocupação de posto de
trabalho correspondente a
idêntica ou a diferente categoria ou carreira.
Acontece que não obstante esta dispensa do nível
habilitacional correspondente ao grau de complexidade funcional da carreira em questão, a própria
LVCR já previa o regime de
mobilidade sendo que o
n.º 4 do artigo 60.º determinava que a mobilidade
intercarreiras ou categorias
dependia da titularidade de
habilitação adequada.
Nesta conformidade, se
o legislador dispôs como
supra se refere e por outro
lado não contemplou no
artigo 115.º a possibilidade
de um trabalhador não detentor de habilitação poder
ver alterada a sua categoria
ou carreira por mobilidade,
é porque não pretendeu
abranger essa situação.
Ora, mantendo o n.º 3 do
artigo 93.º Anexo à LTFP
a mesma redação do referido artigo 60.º da LVCR,
conclui-se que na ausência de habilitação adequada não é legalmente admissível a mobilidade intercarreiras ou categorias.
Em conclusão, não pode
pois aplicar-se a dispensa
de habilitação correspondente ao grau de complexidade funcional da
carreira em causa prevista
no artigo 115.º da LVCR à

situação de mobilidade.
Apesar de discutido eventual aproveitamento do regime, quanto à mobilidade na
categoria e intercategorias,
(não intercarreiras) onde não
está em causa a habilitação,
a ATAM aderiu à argumentação exposta pela CCDRN,
em razão da letra, e similar
redação das regras de mobilidade, no âmbito da LVCR,
sem aparente disrupção.
Igualmente não se pode ignorar que, em sede de procedimento concursal, haverá
um escrutínio superior no
que se reporta à dispensa
das habilitações, dado tal ser
feito por um júri, ficando todo
o procedimento suscetível de
ser sindicado até em termos
judiciais, o que não acontece
na mobilidade.

B - COMPETÊNCIAS
E ATRIBUIÇÕES
11.ª QUESTÃO - Descentralização de competências:
Proteção civil
Pergunta-se:
a) No Município X, tem mesmo que se meter (entenda-se designar) um COM
na estrutura orgânica e
mapa e prover o lugar?
Já? Nos 180 dias?
b) Não há hipótese de pronúncia? Contrariamente
aos restantes diplomas
setoriais, este não prevê essa possibilidade,
no entanto, diz a Lei n.º
50/2018 de 16 de agosto que, no seu artigo 4.º,
permite a implementação
faseada e gradual e não é
excecionada a sua apli-

cabilidade ao diploma da
proteção civil – Decreto-Lei n.º 44/2019, de 01 de
abril.
c) No âmbito do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de
abril, qual a possibilidade
de os municípios manterem os acordos de execução existentes?
CONCLUSÃO:
Tomando a palavra, referiu
a Dra. Natália Gravato:
O Decreto-Lei n.º 44/2019,
de 1 de abril concretiza a
transferência de competências para os órgãos municipais no domínio da proteção
civil, ao abrigo das alíneas a)
e d) do artigo 14.º da Lei n.º
50/2018, de 16 de agosto e
procede à segunda alteração
à Lei n.º 65/2007, de 12 de
novembro.
Note-se que o diploma apenas versa sobre o conteúdo
das alíneas a) e d) do artigo
14.º da Lei n.º 50/2018, ou
seja, o que concerne a:
“a) Aprovar os planos municipais de emergência de proteção civil;
d) Assegurar o funcionamento do centro de coordenação
operacional municipal.”
Acresce que do preâmbulo
do Decreto-Lei n.º 44/2019,
de 1 de abril consta que o
XXI Governo Constitucional
decidiu implementar uma Estratégia Nacional para uma
Proteção Civil Preventiva com
capacidades reforçadas na
monitorização e gestão de
riscos, nos sistemas de alertas e de aviso às populações
e no envolvimento de cidadãos para a construção de
comunidades mais resilientes
a catástrofes.

Daí ter-se procedido ao alargamento da participação das autarquias locais, no domínio da proteção civil, o que é concretizado
através da descentralização de
competências e da consolidação dos serviços municipais de
proteção civil e da melhoria dos
níveis de coordenação operacional à escala concelhia.
E o Decreto-Lei n.º 65/2007
de 12 de novembro, procede
ao enquadramento institucional e operacional da proteção
civil no âmbito das autarquias
locais, estabelece a organização dos serviços municipais de
proteção civil (SMPC) e define
as competências da coordenação municipal da proteção civil
em desenvolvimento da Lei de
Bases da Proteção Civil.
Ora no âmbito desta alteração
à Lei n.º 65/2007, de 12 de
novembro, impende sobre o
município o dever de criar uma
comissão municipal de proteção civil (CMPC), de ter na sua
estrutura serviços municipais
de proteção civil (SMPC) e um
Centro de Coordenação Operacional municipal (CCOM).
Acresce que de acordo com
o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º
44/2019 que procede a aditamento de artigos àquele diploma, consagra-se também a
obrigatoriedade de, em cada
município, existir um coordenador municipal de proteção
civil, cuja designação deve ser
efetuada nos termos previstos no n.º 4, do artigo 14.º A,
e que depende hierárquica e
funcionalmente do presidente
da câmara municipal a quem
compete a sua designação, em
comissão de serviço pelo período de três anos.
Considerando que no artigo
4.º com epígrafe “Norma transitória” se dispõe que “Os mu-
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nicípios adaptam os seus serviços ao regime previsto no
presente decreto-lei no prazo de 180 dias”, não restam
dúvidas que os municípios devem dar cumprimento às
determinações que este diploma vem consagrar, no prazo legalmente estipulado, apesar de não estar cominada
qualquer sanção pelo não cumprimento desse prazo.

ser celebrados novos acordos
de execução até à efetivação
da transferência de competências, pois se o legislador o
pretendesse tê-lo-ia referido
de forma expressa.

E essas determinações são a criação de uma comissão
municipal de proteção civil (CMPC), a dotação na sua estrutura dos serviços municipais de proteção civil (SMPC),
a criação de um Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM) e a designação de um coordenador municipal de proteção civil.

Entretanto, o diploma que
concretiza a transferência de
competências dos municípios
para os órgãos das freguesias, ao abrigo do n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de
16 de agosto é o Decreto-Lei
n.º 57/2019, de 30 de abril.

Sublinha-se que no caso concreto da transferência operada para os órgãos municipais no domínio da proteção civil,
nos termos do Decreto-Lei n.º 44/2019 de 1 de abril, não
se estabeleceu a possibilidade de aplicação gradual, através da possibilidade de ser exercida qualquer pronúncia.
Aliás, esse diploma legal procede exclusivamente à alteração da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, atribuindo
aos municípios competências no domínio da aprovação
dos planos municipais de emergência de proteção civil e
do funcionamento do centro de coordenação operacional
municipal.
c) No âmbito do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril,
qual a possibilidade de os municípios manterem os
acordos de execução existentes?
O n.º 1 do artigo 41.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, determina expressamente que “São revogados os artigos 132.º a 136.º do anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, alterada pelas Leis n.ºs 25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7 -A/2016, de 30 de março, e
42/2016, de 28 de dezembro.”
No entanto, o legislador acautelou no n.º 2 desse preceito, que essa revogação não prejudica a manutenção dos
acordos de execução celebrados ao seu abrigo previamente à entrada em vigor da Lei n.º 50/2018, de 16 de
agosto, ou seja, a 17 de agosto de 2018.
Por sua vez, o n.º 4 refere que os acordos de execução
existentes nessa data podem ser prorrogados até que as
autarquias locais assumam essas competências, caso a
sua vigência termine antes dessa data.
Por fim, os acordos de execução em curso caducam na
data em que as autarquias locais assumam, no âmbito da
presente lei, as competências aí previstas.
Em síntese, no artigo 41.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de
agosto, revogam-se os artigos 132.º a 136.º do Anexo I
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, salvaguardando-se a manutenção dos acordos de execução celebrados
previamente à entrada em vigor da Lei n.º 50/2018, de 16
de agosto.
Podem pois, ser mantidos os acordos de execução celebrados até ao dia 17 de agosto de 2018, não podendo

Assim, nos termos desse normativo, que entrou em vigor
a 1 de maio do corrente ano,
passam a ser da competência
das freguesias, as matérias
que vêm elencadas no seu
artigo 2.º, se bem que condicionadas a deliberação da assembleia municipal que pode
pretender que as mesmas, no
todo ou em parte, se mantenham no município - artigo
2.º, n.º 3 - e ainda a deliberação da assembleia de freguesia em que essas competências podem ser rejeitadas, no
todo ou em parte - artigo 12.º,
n.º 2.
Complementarmente com a
circunstância da assunção
dessas competências só estar concluída após celebração
do auto de transferência de
recursos referido no n.º 1 do
artigo 6.º, é firme que o legislador assumiu, taxativamente,
no artigo 11.º, que até essa
data, as competências atribuídas às freguesias nos termos
do n.º 1 do artigo 2.º, continuam a ser dos municípios.
O que implica que estes as
podem assegurar diretamente, ou através das freguesias
no âmbito de acordos de execução em vigor.
E apesar do legislador não se
referir nesta norma aos eventuais acordos de execução

mantidos em vigor pelo artigo
41.º da Lei n.º 50/2018, de 16
de agosto, o certo é que esses
acordos só caducarão na data
em que se efetuar a formalização da transferência de recurso prevista no artigo 6.º, do
Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30
de abril por ser o momento em
que as freguesias assumem as
competências ali previstas.
A ATAM concorda com o exposto. Apenas apresenta outra
perspetiva de abordagem:
I - a) A questão colocada poderá reportar-se à previsão
do CCOM (centro de coordenação operacional municipal),
prevista entre as várias competências a transferir, no âmbito
do artigo 4.º da Lei n.º 50/2018
de 16/8; a) Aprovar os planos
municipais de emergência de
proteção civil; b) Apoiar as
equipas de intervenção permanente das Associações de
Bombeiros Voluntários; c) Participar na gestão dos sistemas
de videovigilância e de vigilância móvel no âmbito da defesa
da floresta contra incêndios; d)
Assegurar o funcionamento do
centro de coordenação operacional municipal. A redação
anterior do artigo 13.º da Lei
n.º 65/2007 de 12/11, previa
que “1 - Em cada município há
um comandante operacional
municipal (COM).” Hoje a redação prevê que “Em cada município há um CCOM” (centro
de coordenação operacional
municipal), constando conforme o n.º 2 que “A composição,
atribuições e funcionamento
dos CCOM são definidos no
Decreto-Lei n.º 134/2006, de 25
de julho, na sua redação atual,
que cria o Sistema Integrado de
Operações de Proteção e Socorro (SIOPS).” Mais se refere
no artigo 15.º que “Sem prejuízo da dependência hierárquica
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e funcional do presidente da
câmara, o CCOM mantém permanente ligação de articulação
operacional com o comandante
operacional previsto no SIOPS.”.
Mas feita a busca, não consta
ainda do diploma do SIOPS, a
composição, atribuições e funcionamento dos CCOM.
II - Pode o questionado em b)
reportar-se à previsão de coordenador municipal de proteção
civil. Este cargo antes previsto
no artigo 13.º vem hoje previsto no artigo 14.º-A. Trata-se
de cargo anunciado na Lei de
Bases (artigo 41.º) como integrando a comissão municipal
de proteção civil, em vez do
anterior “comandante operacional municipal”. O coordenador municipal de proteção civil
dirige o SMPC (serviço municipal de proteção civil), competindo-lhe também “Convocar
e coordenar o CCOM, nos termos previstos no SIOPS” (Lei
n.º 65/2007 – artigo15.-ºA).
Parece dever fazer-se a distinção entre o coordenador operacional municipal e o CCOM,
não obstante este Centro não
estar devidamente descrito, e
as competências que na redação do anterior artigo 15.º se
reportavam ao COM (comandante operacional municipal/
indivíduo titular do cargo, hoje
estarem reportadas ao CCOM
(Centro de Coordenação).
a) - b) Pese embora estes
equívocos detetados, no que
à questão diz respeito, refere-se: O coordenador municipal
de proteção civil não é inovador, em face da Lei de bases.
Talvez seja por essa razão que
não sujeitou a regulamentação,
que hoje se faz pelo Decreto-Lei n.º 44/2019, à gradatividade da aplicação, ou audição
das autarquias, antes prevista
na Lei n.º 50/2018. Assim, entende-se que, conforme o arti-

go 25.º deste Decreto-Lei n.º
44/2019 “Os municípios adaptam os seus serviços ao regime
previsto na presente lei no prazo
de 180 dias.”
Marginalmente dá-se conta
que é designado em comissão
de serviço, sendo que, nos termos do artigo 9.º da LTFP, “na
falta de norma especial, aplica-se à comissão de serviço a
regulamentação prevista para o
vínculo de emprego público de
origem e, quando este não exista, a regulamentação prevista
para os trabalhadores contratados”
c) Quanto aos acordos de
execução, desde logo, a Lei
n.º 50/2018 de 16 de agosto,
no artigo 41.º estabelece gradatividade na transferência.
Assim, no n.º 2 “a revogação
das normas mencionadas no
número anterior não prejudica
a manutenção dos acordos de
execução celebrados previamente à entrada em vigor da
presente lei.“ E nos n.ºs 3 e 4,
os acordos de execução caducam na data em que as autarquias locais assumam, no
âmbito da lei, as competências
aí previstas, podendo haver lugar a prorrogação, até à data
em que as autarquias locais as
assumam, caso a sua vigência
termine antes dessa data.
Também, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º
57/2019, 1 - Até à celebração
do auto de transferência de
recursos referido no n.º 1 do
artigo 6.º, as competências
atribuídas às freguesias nos
termos do n.º 1 do artigo 2.º
continuam a ser asseguradas
pelos municípios.

C – CÓDIGO DOS
CONTRATOS PÚBLICOS
12.ª QUESTÃO – Procedi-

mentos de contratação pública
No âmbito do CCP,
Pergunta-se:
Quando deve o júri ter conhecimento da sua nomeação nos procedimentos de
contratação pública?
Pode recusar ou não a nomeação quando considerar
que não tem competência
técnica para análise de determinados parâmetros?
CONCLUSÃO:
Sobre a matéria, a posição
da CCDRN foi expressa:
O CCP não determina com
rigor o momento em que isso
deve ocorrer sendo que se
tem entendido que “quer por
razões de ordem prática ligadas
ao exercício das funções que
lhe cabe desempenhar, quer
por uma questão de transparência, é recomendável que a
constituição do júri seja estabelecida no ato administrativo que
delibera ou decide a abertura
do procedimento e constar dos
elementos patenteados.” – cf.
Código dos Contratos Públicos anotado e comentado por
Jorge Andrade da Silva, 8.ª
edição, página 252.
Nesta conformidade, devendo
o júri ser proposto na informação que serve de base à decisão ou deliberação de contratar, é curial entender-se que
deve ser dado conhecimento
dessa designação aos respetivos membros nessa data.
Anote-se que impende atualmente sob os membros do júri
o dever de, antes do início de
funções, subscreverem declaração de inexistência de conflitos de interesse, conforme
modelo previsto no anexo xiii
ao CCP - n.º 5 do artigo 67.º
do CCP - o que implica que
tenham de ter conhecimento
da sua nomeação antes de

assumirem essas funções.
Acresce que determina o artigo 68.º do Código dos Contratos Público (CCP) que “o
júri do procedimento inicia o
exercício das suas funções no
dia útil subsequente ao do envio do anúncio para publicação
ou no convite.”
Nesta conformidade, os elementos que integram o júri
têm de ter conhecimento da
sua designação em momento
anterior.
Pode recusar ou não a nomeação quando considerar
que não tem competência
técnica para análise de determinados parâmetros?
Na escolha dos membros do
júri a entidade adjudicante
toma em consideração o conhecimento que os mesmos
detêm relativamente às prestações objeto do contrato que
se pretende celebrar.
Por outro lado, recaindo a
escolha em trabalhadores da
entidade adjudicante, a sua
designação constituirá uma
ordem legítima, pelo que
quanto a estes não se considera que possam recusar,
caso entendam não ser tecnicamente competentes.
Considera-se aliás, que configura uma situação de substituição dos elementos do júri a
ocorrência/verificação de conflito de interesses, de forma a
evitar qualquer distorção da
concorrência, ora tal circunstância nada tem a ver porém,
com “pedido” formulado por
técnico alegando falta de competência técnica.
Claro que tal não impede que
em determinada situação seja
formulado pedido de dispensa
de participação no júri por técnico que alega falta de competência para o exercício dessa
função, pedido esse que é formulado ao órgão competente
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para designar o júri, ou seja competente para a decisão
de contratar.
Não pode verificar-se a recusa sob pena do trabalhador
incorrer em violação de cumprimento de deveres gerais
a que está vinculado e designadamente na violação do
dever de obediência que consiste em acatar e cumprir as
ordens dos legítimos superiores hierárquicos, dadas em
objeto de serviço e com forma legal o que seria passível de
procedimento disciplinar – cf. n.º 8 do artigo 73.º e artigo
177.º e seguintes do Anexo à LTFP.
Concordando com o expressado pela CCDRN, adianta-se
no entanto, sobre a “recusa”:
A designação do júri é da competência da entidade adjudicante. Não pode o membro recusar, mas pode arguir
suspeição, tal como também pode ser invocada falta de
imparcialidade. Não pode recusar por razões técnicas.
Para isso, há peritos.
Será aqui invocável o artigo 81.º da LTFP: A descrição do
conteúdo funcional nos termos do artigo anterior não prejudica a atribuição ao trabalhador de funções que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas. Igualmente se invoca
o artigo 74.º da LTFP, relativa ao poder de direção: “Compete ao empregador público, dentro dos limites decorrentes
do vínculo de emprego público e das normas que o regem,
fixar os termos em que deve ser prestado o trabalho”.

D – FINANÇAS E CONTABILIDADE
AUTÁRQUICA
13.ª QUESTÃO - Portugal 2020
Numa operação de investimento aprovada pelo Portugal
2020, em que o valor do investimento total é superior ao
investimento elegível,
Pergunta-se:
Se o município contrair um empréstimo para a totalidade
da parte não comparticipada, esse valor não é considerado na sua totalidade para o apuramento da dívida?
CONCLUSÃO:
Sobre a matéria pronunciou-se a representante da CCDRN:
O n.º 1 do artigo 52.º do Regime Financeiro das Autarquias
Locais e Entidades intermunicipais (RFALE) consagrado
na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, impõe que a dívida
total de operações orçamentais do município, incluindo a
das entidades relevantes para este efeito e previstas no artigo 54.º desse mesmo regime, não pode ultrapassar, em
31 de dezembro de cada ano, 1,5 vezes a média da receita
corrente líquida cobrada nos três exercícios anteriores.
No entanto, para efeitos do apuramento do limite legal da
divida total dos municípios o n.º 5 do artigo 52.º do RFALEI
consagra uma exceção a esse limite, estabelecendo que,
para efeitos do seu apuramento, não é considerado:

“a) O valor dos empréstimos
destinados exclusivamente ao
financiamento da contrapartida nacional de projetos com
comparticipação dos Fundos
Europeus Estruturais e de Investimento (FEEI) ou de outros
fundos de apoio aos investimentos inscritos no orçamento
da União Europeia e
b) O valor das subvenções
reembolsáveis ou dos instrumentos financeiros referidos no
n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de
outubro.”
Por contrapartida nacional e
de acordo com o Glossário comum dos FEEI, disponível em
https://www.portugal2020.
pt/Portal2020/Media/Default/
Images/Saber/Glossario-Comum-dos-FEEI.pdf “entende-se qualquer participação
pública para o financiamento
de operações proveniente do
Orçamento do Estado, de autoridades regionais e locais e
qualquer despesa equiparável.
É considerada despesa equiparável qualquer participação
para o financiamento de operações proveniente do orçamento de organismos de direito
público ou de associações de
uma ou mais autoridades locais
ou regionais ou de organismos
públicos”.
Por conseguinte, os empréstimos destinados exclusivamente ao financiamento
da despesa proveniente do
orçamento do município no
âmbito de projetos com comparticipação dos FEEI estão
excecionados do limite da
dívida total previsto no n.º 1
do artigo 52.º do RFALEI, não
relevando, nessa medida, o
respetivo valor para efeitos do
apuramento de tal limite.
Assim sendo e conforme decorre da alínea a) do n.º 5 do
artigo 52.º, a exceção recai

exclusivamente sobre o valor
destinado ao financiamento
da contrapartida nacional de
projetos com comparticipação
dos FEEI.
Realça-se que, para efeito
desta exceção do apuramento
do limite legal da dívida, o valor
a considerar é exclusivamente
o valor do financiamento da
contrapartida nacional que venha a ser aprovado e não do
projeto com comparticipação
dos FEEI.
De facto a parte que excede o
investimento elegível do projeto com comparticipação dos
FEEI, não constitui contrapartida nacional da operação financiada e nesse caso o seu montante entra para apuramento
do limite legal da dívida.
Este entendimento foi já transmitido pela DGAL aos municípios quando questionada sobre esta matéria.
Em síntese: entende-se que
para efeito da exceção do apuramento do limite legal da dívida prevista na alínea a) do n.º
5 do artigo 52.º do RFALEI, o
valor a considerar é exclusivamente o valor do financiamento da contrapartida nacional
na parte que excede o investimento elegível comparticipado
no âmbito dos FEEI e não a totalidade do investimento.
A ATAM em concordância com
o referido pela CCDRN no estudo levado à RAP explicita
apenas, que o Decreto-Lei n.º
159/2014, de 27 de outubro,
estabelece as regras gerais
de aplicação dos programas
operacionais (PO) e dos programas de desenvolvimento
rural (PDR) financiados pelos
fundos europeus estruturais e
de investimento (FEEI).
Deve entender-se como não
relevante para efeitos do apuramento da dívida total o valor
dos empréstimos destinados
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exclusivamente ao financiamento da contrapartida nacional de projetos com comparticipação dos Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento
(FEEI) ou de outros fundos de
apoio aos investimentos inscritos no orçamento da União
Europeia; e subvenções, ou
instrumentos financeiros referidos no n.º 1 do artigo 7.º
do Decreto-Lei n.º 159/2014,
de 27 de outubro, por força
do artigo 52.º n.º 5 da Lei n.º
73/2013, de 3 de setembro.
14.ª QUESTÃO - Tarifa social
da água e saneamento. Faturação de encargo do município. Contabilização (POCAL)
Tendo em conta esta nova
realidade, decorrente da aplicação do Decreto-Lei n.º
147/2017, de 05/12,
Pergunta-se:
Em que rubrica (económica e
patrimonial) devem ser contabilizadas a despesa municipal?
CONCLUSÃO:
A questão mereceu a intervenção da CCDRN, no que foi seguida pela ATAM:
O Decreto-Lei n.º 147/2017 de
5 de dezembro, estabelece o
regime de atribuição de tarifa social para a prestação dos
serviços de águas (tarifa social),
a atribuir pelo município territorialmente competente e a aplicar a clientes finais do forneci-

mento dos serviços de águas.
São elegíveis para beneficiar
da tarifa social as pessoas
singulares que se encontrem
numa situação de carência
económica, nomeadamente,
as pessoas beneficiárias de
complemento solidário para
idosos, rendimento social de
inserção, subsídio social de
desemprego, abono de família, pensão social de invalidez,
pensão social de velhice ou
cujo agregado familiar tenha
um rendimento anual igual ou
inferior a 5.808€, acrescido
de 50% por cada elemento
do agregado familiar que não
aufira qualquer rendimento no
máximo de 10.
A adesão dos municípios ao
regime de tarifa social para o
fornecimento de serviços de
água é voluntária mediante
deliberação da assembleia
municipal, sob proposta da
câmara municipal.
Compete ao município aderente o financiamento da respetiva
tarifa social.
Quando a prestação dos serviços de águas é assegurada por
entidade distinta do município,
o financiamento da tarifa social
é suportado por cada município na exata medida da diferença que resultar do tarifário
em vigor aplicável e o resultado da deliberação de adesão à
tarifa social.
Face ao exposto e consoante
a natureza da entidade que assegura a prestação de serviços

de águas, o movimento contabilístico inerente à despesa
realizada com o município devido ao financiamento da tarifa
social (pagamento desse montante às entidades prestadoras
do serviço) deve ser registado,
tendo presente a Nota explicativa, quer ao Classificador
Económico das Receitas e das
Despesa das Autarquias Locais - Adaptação do classificador aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 26/2002, de 14.02, quer
do Classificador Orçamental e
Patrimonial das Autarquias Locais - Classificador aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99,
de 22 de fevereiro_POCAL da
seguinte forma:
a) Empresas municipais e intermunicipais
- Contabilização orçamental
(Classificador Económico das
Receitas e das Despesa das
Autarquias Locais - Adaptação
do classificador aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26/2002, de
14.02)
04.01.01.01.xx – Transferências correntes - Sociedades e
quase-sociedades não financeiras – Públicas – Empresas
públicas municipais e intermunicipais - Tarifa social de água
e saneamento
- Contabilização patrimonial
(Classificador Orçamental e
Patrimonial das Autarquias Locais - Classificador aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99,
de 22 de fevereiro_POCAL)
63137 xx - Transferências e

subsídios correntes concedidos e prestações sociais Transferências correntes concedidas - Administração Autárquica - Empresas municipais e
intermunicipais - Tarifa social
de água e saneamento
b) Empresas privadas
- Contabilização orçamental
(Classificador Económico das
Receitas e das Despesa das
Autarquias Locais - Adaptação
do classificador aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26/2002, de
14.02)
04.01.02.xx - Transferências
Correntes - Sociedades e quase-sociedades não financeiras
- Privadas - Tarifa social de
água e saneamento
-Contabilização
patrimonial
(Classificador Orçamental e
Patrimonial das Autarquias Locais - Classificador aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99,
de 22 de fevereiro_POCAL)
6319 xx - Transferências e subsídios correntes concedidos e
prestações sociais - Transferências correntes concedidas
- Outros - Tarifa social de água
e saneamento
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