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EDITAL Nº 1114/DGARH/2022 

 
 

-------Álvaro José Pato Azedo, Presidente da Câmara Municipal de Moura, faz público 

que:   

-------No dia 20 de janeiro do corrente ano, foi publicado no Diário da República, 2.ª série, 

n.º 14, Parte J3, pág. 652, o acordo coletivo de trabalho n.º 18/2022, adiante designado 

por ACEP – Acordo Coletivo de Empregador Público, celebrado entre o município de 

Moura e o SINTAP-Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades 

com Fins Públicos, cuja entrada em vigor se reporta ao dia 21-01-2022.------------------------- 

-------O ACEP anteriormente referido é aplicável aos trabalhadores que exercem funções 

na Câmara Municipal de Moura, filiados no SINTAP, e ainda aos demais trabalhadores 

não sindicalizados, que manifestem interesse em ser abrangidos pela sua aplicação.----------- 

-------Os trabalhadores não sindicalizados devem indicar por escrito ao Presidente da 

Câmara Municipal, no prazo de 15 dias úteis a contar do dia seguinte à divulgação do 

presente edital, qual o ACEP por que optam, tendo em consideração que se encontra em 

vigor o ACEP n.º 14/2018, celebrado com STAL- Sindicato Nacional dos Trabalhadores 

da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins, 

publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 7, de 10 de janeiro de 2018.-------------------- 

-------Em caso de incumprimento do disposto no parágrafo anterior, aplica-se o ACEP que 

abrange o maior número de trabalhadores ao serviço da Câmara Municipal de Moura.------ 

--------As associações sindicais interessadas e com legitimidade para celebrar o ACEP, 

podem deduzir oposição à aplicação do ACEP celebrado com o SINTAP, relativamente 

aos trabalhadores seus filiados.   

-------Mais faço público, que os ACEPS acima referidos, podem ser consultados no sítio 

institucional do município de Moura, em www.cm-moura.pt, no separador Recursos 

Humanos-ACEP-Horários e Regulamentos, ou no serviço de recursos humanos, e ainda 

relativamente ao pessoal operário, mediante afixação nas instalações das oficinas 

municipais.   
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-------Para que não se alegue desconhecimento e produzir efeito, se publica este e outros 

de igual teor, que vão ser afixados nos locais de trabalho e no sítio institucional do 

município de Moura, anteriormente referido.   

 
 

 

Moura, 31 de janeiro de 2022 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 
 
 

 

ALVARO JOSE 
PATO AZEDO 
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