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EDITAL  Nº 14183/DGARH/2019  

 
 

_______José Francisco Calado Banha, vereador dos Recursos Humanos, no exercício de 

competência delegada por despacho de 20-02-2018, do Presidente da Câmara Municipal:__ 

_______Faz saber que a Câmara Municipal de Moura, na sua reunião ordinária de 31 de 

julho último, nos termos das disposições conjugadas dos artigos 27º/2, alínea a) e 75º/1 da 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, na sua redação atual, aprovada em anexo à 

Lei 35/2014, de 20/6, com o artigo 33º/1, alínea k) do Regime Jurídico das Autarquias 

Locais, aprovado em anexo à Lei nº 75/2013, de 12/09, na redação atualizada da Lei nº 

50/2018, de 16/08, deliberou aprovar a alteração ao Regulamento de Funcionamento, 

Atendimento e Horários de Trabalho, em vigor, conforme consta da Proposta nº 

8427/DGARH/2019, infra:_____________________________________________________ 

_______A alteração que ora se dá conhecimento, entra em vigor no quinto dia após a sua 

publicitação, que ocorrerá no dia 2 de janeiro de 2020.______________________________ 

_______Publicite-se este e outros de igual teor nos locais de trabalho, na página eletrónica 

do Município e na Intranet dos serviços municipais._________________________________ 

 

 

Município de Moura, 17 de dezembro de 2019 

 

O Vereador do Pelouro de Administração e Recursos Humanos 
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PROPOSTA Nº 8400 /DGARH/2019 

 

 
Alteração ao Regulamento de Funcionamento, Atendimento e Horários de Trabalho. 

 
 

No pretérito dia 22 de maio do corrente ano, foi deliberado em reunião ordinária da 
Câmara Municipal, aprovar em projeto, a alteração ao Regulamento de Funcionamento, 
Atendimento e Horários de Trabalho, em vigor. 

Foi ainda deliberado, retirar a redação do início do nº 1 do artigo 30º, no que se 
refere à obrigatoriedade de o trabalhador ter que invocar o motivo da sua ausência ao 
serviço e ainda, retirar a redação do nº 2 do dito artigo 30º. 

Efetuadas as devidas alterações, e considerando que as normas não contemplam 
matéria ou disposições suscetíveis de afetar de modo direto e imediato direitos e 
interesses legalmente protegidos dos trabalhadores, antes pelo contrário consubstanciam 
uma manifesta liberalidade do Município, que, por natureza, não é suscetível de ser 
ajustada com o universo potencial de interessados a que se destina, encontram-se 
dispensadas quer a audiência de interessados, quer a consulta pública. 

As alterações propostas, acentua-se, são consequência da necessidade de 
assegurar a boa marcha dos serviços, nomeadamente, no que respeita à diminuição dos 
índices de absentismo ao serviço, na ótica da salvaguarda e proteção do interesse 
público, subjacente às atividades dos serviços municipais. 

Assim, ao abrigo do disposto nos artigos 112º/7 e 241º da Constituição da 
República Portuguesa, conjugado com a alínea k) do nº 1 do artigo 33º do regime jurídico 
das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei nº 75/2013, de 12/9, na redação atual 
dada pela Lei nº 50/2018, de 16/8 e artigo 75º/1 da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada em anexo à Lei nº 35/2014, de 20/6, na redação mais recente da Lei 
nº 6/2019, de 14/1, propondo a aprovação da alteração do Regulamento em causa, de 
acordo com o seguinte articulado: 
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CAPÍTULO IV 
 

Gestão e controlo da assiduidade e da pontualidade 

Artigo 30.º 

Dispensa de serviço 
 
1- Aos trabalhadores abrangidos pelas modalidades de horário rígido ou desfasado, pode 

ser concedido mediante pedido, uma dispensa de serviço no período de presença 

obrigatória, até meio-dia de trabalho, com a duração mínima de 30 minutos, isenta de 

compensação e com o limite de seis períodos anuais. 

 

2-  (I) 
 
3- (I) 

 
 
 

Artigo 36.º 

Entrada em vigor 

A presente alteração regulamentar entra em vigor no quinto dia após a sua publicação 

nos termos legais. 

Município de Moura, 25 de julho de 2019 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

ALVARO JOSE 
PATO AZEDO 
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