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_Recursos Humanos

Acumulação de funções 
públicas

Atenta a importância de que se 
reveste o tema da acumulação de 
funções, nomeadamente, no que se 
refere a incompatibilidades e impe-
dimentos, decidimos respigar algu-
mas normas da lei, a fim de que as 
mesmas sejam do conhecimento dos 
trabalhadores, e simultaneamente, 
lhes permitam proceder em confor-
midade. 

O trabalhador não pode exercer 
funções públicas em acumulação 
com funções ou atividades privadas, 
exercidas em regime de trabalho au-
tónomo ou subordinado, remunera-
do ou sem remuneração, desde que 
estas sejam concorrentes, similares 
ou conflituantes com as funções pú-
blicas.

Consideram-se concorrentes, si-
milares ou conflituantes com funções 
públicas, as atividades privadas que:

– Tenham conteúdo idêntico ao 
das funções públicas desempenha-
das;

– Sejam desenvolvidas de forma 
permanente ou habitual;

– Se dirijam ao mesmo círculo de 
destinatários;

Excecionam-se da proibição acima 
referida:

- As atividades privadas que não 
sejam consideradas incompatíveis 
com as funções públicas;

– Não sejam exercidas em horário 
sobreposto, mesmo que parcialmen-

te, ao horário das funções públicas;
– Não comprometam a isenção e a 

imparcialidade exigida para o exercí-
cio das funções públicas;

– Não provoquem prejuízo para o 
interesse público ou para os direitos 
dos cidadãos.

Para além da proibição acima in-
dicada, os trabalhadores não podem 
prestar a terceiros, por si ou por inter-
posta pessoa, em regime de trabalho 
autónomo ou subordinado, serviços 
no âmbito do estudo, preparação ou 
financiamento de projetos, candida-
turas ou requerimentos que devam 
ser submetidos à sua apreciação ou 
decisão ou à de órgãos ou serviços 
colocados sob a sua direta influência.

Acresce ainda que, os trabalha-
dores não podem beneficiar, pessoal 
e indevidamente, de atos ou tomar 
parte em contratos em cujo processo 
de formação intervenham órgãos ou 
unidades orgânicas colocados sob a 
sua direta influência.

O exercício em acumulação de 
funções públicas com atividades pri-
vadas, está sujeito a autorização pré-
via do Presidente da Câmara ou Ve-
reador no exercício de competência 
delegada.

A secção de recursos humanos, 
disponibiliza um formulário próprio, 
para efeito de pedido de autorização 
do exercício em acumulação de fun-
ções públicas com atividade privada.

O compromisso de cada 
trabalhador com a organi-
zação, com vista ao alcance 
dos resultados esperados, 

é um dos pilares da nossa estratégia de 
gestão de recursos humanos.
Os eleitos em exercício na Câmara 
Municipal, procuram desde a primeira 
hora, através de uma postura de diálogo 
permanente com todos os trabalhado-
res, propiciar as condições necessárias 
para reforçar e cimentar o necessário 
compromisso, nomeadamente, mediante 
o incremento da formação profissional, 
para o desenvolvimento contínuo das 
suas competências e qualificações.
Em linha com esta preocupação, estamos 
a procurar criar condições para um 
ambiente de trabalho mais saudável, 
nomeadamente, no que respeita às áreas 
operacionais, avaliando riscos, reforçando 
a formação e prestando mensalmente 
informação escrita útil e relevante no 
domínio da segurança no trabalho.
Em atenção às pessoas, às suas motiva-
ções e às suas necessidades, temos dado 
resposta satisfatória a um vasto conjunto 
de pedidos de horário de trabalho nas 
formas previstas na lei,  com particular 
destaque para os casos de conciliação da 
vida laboral com a vida familiar.
Sem esquecer e dando continuidade à 
possibilidade de realização pessoal e 
profissional dos nossos colaboradores, 
com recurso ao instrumento da mobilida-
de interna.
A globalização, enquanto desafio 
constante para as organizações, obriga 
à adoção de níveis de competitividade 
cada vez mais elevados. Para esse efeito, 
apostamos nos últimos meses nas tecno-
logias da informação e do conhecimento, 
investindo no hardware e no software. 
Dando mais um passo, vamos lançar bre-
vemente a plataforma Mynet. Esta ferra-
menta digital permite aos colaboradores 
interagirem com o serviço dos recursos 
humanos, possibilitando o tratamento 
de todo o expediente, ao nível pessoal, 
suprimindo o uso do papel.
A utilização da plataforma Mynet, para 
além da interação dos colaboradores 
com os serviços,  permitirá aos muníci-
pes o acesso aos serviços do município, 
através do balcão digital.
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O Equipamento 
pessoal de 
segurança

Para que o trabalho seja mais 
seguro, é indispensável, sempre 
que se justifique, o uso de vestuário 
apropriado ao exercício da atividade 
laboral. 

O tipo de vestuário usado, estabe-
lece, muitas vezes, a diferença entre 
estar seguro ou não seguro.

Equipamento de proteção, tais 
como óculos, luvas, botas, capace-
tes de segurança e escudos faciais, 
protegem de muitos riscos que não 
podem ser eliminados do trabalho.

Se lhe for destinado um trabalho 
e o equipamento de proteção não 
for facultado, deve pedi-lo ao seu 
Encarregado/Responsável do setor. 
Deve também ter em atenção de 
que, o uso de determinados objetos 
pessoais, podem representar riscos 
para a sua segurança.

Anéis, fios, gravatas ou roupa 
solta, por exemplo, podem ser 
apanhados por máquinas e provocar 
ferimentos graves. Um trabalhador 
que usa roupa solta, perto de maqui-
naria em rotação ou movimento, é 
um convite ao acidente.

Antes de começar qualquer tra-
balho estude a sua área de traba-
lho, os procedimentos a executar e 
simultaneamente, verifique se o seu 
equipamento e o vestuário que usa, 
são adequados ao trabalho que vai 
executar.

Formação 
Profissional

Em parceria com o Inovinter, a Câmara Municipal pretende 

levar a efeito, nos próximos meses de maio e junho, ações 

de formação em primeiros socorros, gestão informatizada de 

documentos e língua inglesa.

Oportunamente serão indicadas as datas de realização das 

ações de formação e distribuídos os impressos para inscrição.

O Principio da 
Boa Administração 

O princípio da boa administração, tem particular impor-
tância ao nível da atuação dos órgãos e serviços da adminis-
tração pública. A finalidade última deste princípio, consiste 
na prestação de serviços com eficiência, economicidade e 
celeridade.

Dizendo de outro modo, o procedimento administrativo 
deve ser simples, evitando a realização ou a exigência de trâ-
mites ou formalismos desnecessários que compliquem ou di-
ficultem o seu desenvolvimento.

A Pré-reforma na 
Administração Pública

Entrou em vigor no dia 6 de feverei-
ro de 2019, o decreto-regulamentar que 
estabelece as regras para a fixação do 
montante remuneratório a atribuir, na si-
tuação de pré-reforma;

A situação da pré-reforma consiste na 
redução ou suspensão da prestação do 
trabalho, por acordo com a entidade em-
pregadora;

Pode beneficiar da pré-reforma, o tra-

balhador com idade igual ou superior a 
55 anos, até que se verifique uma das se-
guintes situações:

- Passagem à situação de pensionista, 
por limite de idade ou invalidez;

- Regresso ao exercício de funções, 
por acordo com o empregador público;

- Cessação do contrato.
O trabalhador em situação de pré-

reforma pode exercer outra atividade 
profissional remunerada, sem prejuízo do 
previsto nos artigos 19.º a 24.º da Lei Ge-
ral do Trabalho em Funções Públicas;

O montante a receber pelo trabalha-
dor, é fixado por acordo com a entidade 
empregadora, e não pode ser superior à 
sua remuneração base, aquando da cele-
bração do acordo, nem inferior a 25% da 
referida remuneração, sujeito a atualiza-
ção anual;

O período de tempo na situação de 
pré-reforma, conta para efeito de apo-
sentação, devendo o trabalhador subscri-
tor da Caixa Geral de Aposentações, efe-
tuar mensalmente a devida contribuição, 
e também a entidade empregadora.

Remuneração base na 
Administração Pública

Foi recentemente introduzido no qua-
dro do regime jurídico da Administração 
Pública, o decreto-lei que fixa a base re-
muneratória na Administração Pública, 
em 635,07€.

São abrangidos todos os trabalhado-
res cuja remuneração mensal auferida, 
seja inferior ao valor acima referido.

Ainda de acordo com o decreto-lei, 
os trabalhadores são colocados na posi-
ção da escala remuneratória da respetiva 
carreira/categoria a que corresponda o 

montante pecuniário do 4.º nível remu-
neratório da tabela remuneratória única 
(TRU), aprovada pela Portaria n.º 1553-
C/2008, de 31/12.

Os trabalhadores abrangidos pela atu-
alização remuneratória, perdem os pon-
tos que já detêm na posição remunera-
tória em que se encontram, desde que o 
aumento seja igual ou superior a 28,00€.

O direito à nova remuneração é devi-
do com efeito retroativo ao dia 1 de ja-
neiro de 2019, pago integralmente.


