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INTRODUÇÃO 
Caro/a colaborador/a, 

Acolher um novo colaborador é, acima de tudo, fornecer-lhe as melhores condições de 

integração para que, o mais rapidamente possível, se sinta membro desta Autarquia. 

Este documento foi feito a pensar não só nos novos colaboradores, que passam a participar na 

vivência do Município de São Brás de Alportel, como nos atuais que passam a usufruir de 

informação que os irá ajudar no dia-a-dia. 

É nossa intenção fornecer informação desta organização que possa contribuir para que a sua 

atividade na Câmara Municipal seja pautada por um bom desempenho em prol da população e 

contribua para o seu enriquecimento pessoal.  

 

Esperamos ainda que este manual contribua para a criação de um bom ambiente de trabalho 

que, naturalmente, terá consequências benéficas sobre o seu desempenho no serviço da 

comunidade e do Município. 

Sem pretender ser exaustivo, este manual deve ser encarado como um “guia” do 

funcionamento e estrutura desta instituição aos mais variados níveis. 

Deste modo, damos-lhe as boas vindas e desejamos-lhe os maiores sucessos na sua atividade 

na Câmara Municipal de S. Brás de Alportel.  

Contamos convosco para que contribuam e façam parte da nossa história de sucesso e missão. 
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Âmbito 
O Manual de Acolhimento constitui um instrumento facilitador no processo de acolhimento e 

integração dos trabalhadores e trabalhadoras que entram em contacto com o Município de 

São Brás de Alportel.  

O principal objetivo deste manual é fornecer aos novos e atuais colaboradores informações da 

estrutura e funcionamento organizacional de modo a facilitar a integração no Município bem 

como no Departamento ou Serviço onde irá exercer ou já exerce a sua atividade. 
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MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS 

DE ALPORTEL 
São Brás de Alportel é uma vila no Distrito de Faro, região do Algarve. Este município com 

150,05 km² de área e 10 662 habitantes (censos 2011) é um dos cinco municípios de Portugal 

com uma única freguesia. É limitado a norte e leste pelo município de Tavira, a sueste por 

Olhão, a sul por Faro e a Oeste por Loulé. 

O trabalho de atendimento e serviços da Autarquia resultam das atribuições dos seus 

Pelouros:  

 Planeamento Estratégico e 

Projetos Estruturantes 

 Desenvolvimento Económico 

 Administração Geral e Finanças 

 Gestão do Património Municipal 

 Recursos Humanos 

 Representação Municipal 

 Modernização Administrativa 

 Energia 

 Cultura 

 Educação 

 Segurança e Proteção Civil 

 Saúde 

 Ambiente e Espaços Verdes 

 Abastecimento de Água e 

Saneamento 

 Ação Social, Igualdade e Habitação 

 Cooperação Externa 

 Defesa do Consumidor 

 Juventude 

 Comércio, Feiras e Mercados 

 Comunicação e Informação 

 Contraordenações 

 Património 

 Turismo 

 Desporto 

 Tempos Livres 

 Ordenamento do Território e 

Urbanismo 

 Licenciamento Municipal 

 Obras, Equipamentos, Rede Viária 

e Infraestruturas Públicas 

 Mobilidade, Trânsito e sinalização 

 Transporte Públicos e Municipais 

 Higiene e Segurança no Trabalho 

 Oficinas Gerais e Viaturas 
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Missão 
Servir a população são-brasense, prestando um crescente número de serviços e 

desenvolvendo um conjunto alargado de atividades e iniciativas, na procura da satisfação das 

suas necessidades e da promoção da sua qualidade de vida e bem-estar. 

Visão 
Alcançar o reconhecimento da comunidade são-brasense e do exterior relativamente à gestão 

e ao trabalho da autarquia, numa avaliação positiva, que tenha por base critérios de eficácia e 

de rigor, de planeamento e visão de futuro, envolvendo os cidadãos, na prossecução de uma 

gestão mais participada e mais próxima da comunidade. 

Objetivos Estratégicos 
Os objetivos estratégicos do Município de São Brás de Alportel, para os próximos anos, 

consubstanciam-se nos seguintes vetores chave: 

> Promover o desenvolvimento económico, social e humano do município; 

> Projetar o futuro do município, mediante a elaboração de instrumentos de diagnóstico e 

planeamento e a dinamização de processos de participação da comunidade, num exercício de 

cidadania ativa; 

> Regulamentar e gerir, sob sua responsabilidade, as áreas e matérias de competência 

municipal, nos termos e formas previstas na lei, no interesse dos cidadãos do município 

nomeadamente a melhoria das suas condições de vida; 

> Rentabilizar os recursos disponíveis no quadro de uma gestão racionalizada, sustentada e 

moderna, de modo a reduzir as despesas correntes, promovendo a contenção de custos e o 

não aumento do endividamento de curto prazo. Poder aumentar a receita, através de um 

aumento da eficácia dos serviços e de uma correta fiscalização dos incumprimentos existentes 

com uma atuação pronta e imediata; 

> Agilizar os processos internos através da inovação, da aplicação de novas metodologias e o  

recurso às modernas tecnologias; e melhorar o atendimento ao Munícipe, nomeadamente nos 

tempos de resposta às solicitações efetuadas e através da implementação do Simplex 

autárquico e do licenciamento zero. 
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Espaços Municipais:  
 

 Biblioteca Municipal, 

 Centro de Artes e Ofícios  

 Centro de Apoio à Comunidade, 

 Centro Explicativo e de 

Acolhimento Calçadinha,  

 Espaço Internet 

 Piscinas Municipais Cobertas e 

Descobertas  

 Pavilhão Municipal Coberto e 

Polidesportivo Descoberto 

 Campo de futebol relvado sintético 

e  Mini- campos de treinos 

 Campo de Ténis Municipal    

 Centro de Interpretação e 

Educação Ambiental - Quinta do 

Peral 

 Cineteatro S. Brás e Galeria 

Municipal  

 Loja Social  

 Oficina dos Sons  

 Centro Museológico do Alportel  

 Centro de Convívio de Parises  

 Gabinete Veterinário Municipal  

 Mercado Municipal  

 

Serviços e Atendimentos Municipais:  
Gabinete do Munícipe - tel. 289 840 019- municipe@cm-sbras.pt  

Gabinete de Apoio à Presidência – tel. 289 840023 – gap@cm-sbras.pt 

Secção de águas e Saneamento- tel. 289 840 022 

Secção de Obras – tel. 289 840 024 

Secção de Taxas e Licenças, Tesouraria e Contabilidade- tel. 289 840 000 

Serviço Municipal de Psicologia – tel..289 840 016 psicologia@cm-sbras.pt 

Gabinete de Higiene e Segurança no trabalho -tel. 289 840 026 segurança.trabalho@cm-

sbras.pt 

Gabinete de Comunicação- tel. 289 840 003 gidi@cm-sbras.pt 

Conselheira Municipal para a Igualdade – tel 289 840 021 conselheira.igualdade@cm-sbras.pt  

 

mailto:municipe@cm-sbras.pt
mailto:gap@cm-sbras.pt
mailto:psicologia@cm-sbras.pt
mailto:segurança.trabalho@cm-sbras.pt
mailto:segurança.trabalho@cm-sbras.pt
mailto:gidi@cm-sbras.pt
mailto:conselheira.igualdade@cm-sbras.pt
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Comissão de Proteção Crianças e Jovens – CPCJ tel. 289 849 567 

Centro de Apoio à Comunidade – CAC tel   289 840 020 cac@cm-sbras.pt  

Neste centro, -CAC- funcionam diversos atendimentos municipais ou protocolados com 

entidades,  nomeadamente:  

GIP- Gabinete de Inserção Profissional (IEFP)  

Gabinete Municipal de Psicologia do Desemprego 

Gabinete Municipal de Psicologia do Idoso 

Apoio às Atividades Económicas (ACRAL e AHISA)  

Apoio ao Consumidor- Centro de informação mediação e arbitragem de Conflitos de 

Consumo (CIMAAL)  

Gabinete de Apoio e Encaminhamento de Vitimas (AHME)  

Outros serviços à população:  

Serviço de Unidade Móvel de Saúde 

Circuitos Municipais de Transporte “ Vir á vila”  

Para além dos gabinetes e serviços municipais, funcionários e população em geral pode 

usufruir de uma grande diversidade de projetos e atividades regulares de índole desportiva e 

de promoção da saúde, atividades culturais, educacionais, patrimoniais e ambientais  

 

Todas esses atividades são regularmente publicitadas na agenda mensal “ S. Brás Acontece” 

também por divulgação de cartazes, flyers, outdoors e no sitio da Web   www.cm-sbras.pt  

 

  

mailto:cac@cm-sbras.pt
http://www.cm-sbras.pt/


Manual do Colaborador   13 

Organograma  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14  Manual do Colaborador 

Mapa 



Manual do Colaborador   15 

 



16  Manual do Colaborador 

 

 

 

 

 

 

IGUALDADE DE GÉNERO 

NO MUNICÍPIO DE SÃO 

BRÁS DE ALPORTEL 
 

 

A igualdade entre homens e mulheres é um direito fundamental e um valor comum, não 

suscetível de ser sujeito a negociações ou restrições1 

 

Princípios  

A igualdade das mulheres e dos homens é um direito fundamental para todos e todas, 

constituindo um valor primordial para a democracia. 

O direito de igualdade está consagrado na Constituição Portuguesa nomeadamente no seu 

artigo 13º que define o princípio geral de igualdade para qualquer individuo. 

 Outros artigos referem direitos de igualdade nomeadamente o Art.26º "...A todos são 

reconhecidos os direitos á identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à 

capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, á palavra, à reserva da 

intimidade da vida privada e familiar e à proteção legal contra qualquer forma de 

discriminação.” Ainda o artigo 58º que se refere ao “ Direito ao trabalho” um dos direitos 

fundamentais para o desenvolvimento pessoal e individual das pessoas e para o 

desenvolvimento global da economia nacional  

                                                           
1 Parecer do Comité das Regiões sobre a Comunicação da Comissão ao Conselho, ao Parlamento Europeu, ao Comité Económico e 
Social Europeu e ao Comité das Regiões Roteiro para a igualdade entre homens e mulheres – 2006-2010 
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A fim de ser completamente conseguido, não é suficiente que este direito esteja legalmente 

reconhecido, sendo necessário o seu efetivo exercício em todos os aspetos da vida politica, 

económica, social e cultural. 

Apesar da existência de numerosos exemplos de um reconhecimento formal e dos progressos 

alcançados, a igualdade das mulheres e dos homens no quotidiano ainda não é uma realidade. 

As mulheres e os homens não beneficiam dos mesmos direitos na prática.  

Subsistem desigualdades políticas, económicas e culturais – por exemplo as disparidades 

salariais e a sub -representação em termos de política. Estas desigualdades são o resultado de 

construções sociais baseadas em numerosos estereótipos patentes na família, na educação, na 

cultura, nos médias, no mundo do trabalho, na organização da sociedade… Trata-se de áreas 

nas quais é possível intervir adotando uma abordagem nova e operando mudanças estruturais. 

A Carta Europeia Para a Igualdade das Mulheres e dos Homens (2006) elaborada e promovida 

pelo Conselho dos Municípios e Regiões da Europa e seus parceiros. 

Define nos seus princípios:  

1. A igualdade das mulheres e dos homens constitui um direito fundamental 

Este direito deve ser promovido pelos executivos locais e regionais em todos os domínios da 

sua competência, o que inclui a respetiva obrigação de eliminar todas as formas de 

discriminação, diretas ou indiretas. 

2. Para assegurar a igualdade das mulheres e dos homens, devem ser consideradas as 

múltiplas discriminações e obstáculos 

As discriminações múltiplas e os preconceitos, para além daqueles que são inerentes ao sexo, 

quer baseados na raça, na cor da pele, nas origens étnicas e sociais, nas características 

genéticas, na língua, na religião ou nas convicções, nas opiniões políticas ou quaisquer outras 

opiniões, o facto de pertencer a uma minoria nacional, a riqueza, a origem do nascimento, as 

deficiências, a idade, a orientação sexual ou o estatuto socioeconómico devem ser fatores a 

ter em conta para uma abordagem cabal do problema da desigualdade das mulheres e dos 

homens. 
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3. A participação equilibrada das mulheres e dos homens na tomada de decisões é um 

pressuposto da sociedade democrática 

O direito à igualdade das mulheres e dos homens requer que as autoridades locais e regionais 

tomem todas as medidas e adotem as estratégias adequadas à promoção de uma 

representação e participação equilibradas das mulheres e dos homens em todos os domínios 

de tomadas de decisões. 

Numa visão alargada de desenvolvimento sustentável o papel das autarquias locais tem sido 

destacado como deveras importante para o aprofundamento de políticas locais que 

promovam a coesão e o desenvolvimento social. A Administração Autárquica Local assume, 

crucial importância em termos de igualdade de género, tendo um duplo papel: 

1º - Constitui-se como um fator de dinamização de políticas internas de gestão de 

recursos humanos na Administração Pública; 

2º - Incumbe-lhe a promoção e dinamização de iniciativas comunitárias e políticas locais 

favorecedoras da eliminação de desigualdade e discriminação neste domínio. 

 

As autarquias possuem a maior quota de responsabilidade nas questões sociais, culturais, 

educacionais e económicas da vida local, tornando-se, por isso mesmo, as entidades mais 

capazes de passar das palavras para a realidade dos factos, no que respeita à igualdade entre 

homens e mulheres, nomeadamente no incentivo à participação e representação das 

mulheres na vida política, social, económica e cultural; de defender os seus direitos civis e 

sociais e de promover a mudança nos papeis tradicionais atribuídos às mulheres e a 

desconstrução dos estereótipos de género. 

O Município de São Brás de Alportel tem procurado ser verdadeiro motor da mudança, visto 

que tem atuado em duas vertentes fundamentais do processo de transformação da sociedade;  

a interna e a externa, isto é: promovendo a igualdade de género na organização e também na 

comunidade local.  
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A intervenção na área de Igualdade no município de S. Brás de Alportel iniciou-se através de 

iniciativas que pretenderam assinalar a comemoração da data de “ 8 de Março – Dia 

Internacional da Mulher”. Com esse pretexto e através de uma ação para a comunidade, o 

trabalho a nível municipal iniciou-se no final da década de 90.  

Em outubro de 1999 uma técnica municipal foi indicada para realizar a formação de 

Conselheira Municipal para Igualdade e no seguimento dessa formação; foi criado o “Espaço 

Informação Mulher” através de protocolo com a CIDM- Comissão de Igualdade e Direitos das 

Mulheres - em 2000.  

Esse espaço funcionou com a figura da Conselheira para a Igualdade até 2007 quando foi 

fisicamente encerrado. O atendimento nesta área foi continuado até à atualidade através da 

disponibilização de contato telefónico e mail institucional. 

Portugal tem sido um dos países da União Europeia que tem desenvolvido trabalho efetivo na 

área da Igualdade do qual enunciaremos aqui apenas alguns dos documentos mais 

importantes da última década:  

2000- Portaria nº 1212/2000: Institui o regime de majoração dos apoios financeiros previstos 

nas medidas de política de emprego para as profissões significativamente marcadas por 

discriminação de género 

2001- Lei nº10/2001: Institui um relatório anual sobre a igualdade de oportunidades entre 

homens e mulheres 

2003- II Plano Nacional para a Igualdade 

2007- Lei Orgânica da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (DL 164/2007) 

2007- III Plano Nacional contra a Violência Doméstica 

2007- I Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos  
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2007- III Plano Nacional para a Igualdade 

2007- Lançamento do Quadro de Referência Estratégico Nacional e Programa Operacional do 

Potencial Humano 

2008- Adota medidas de promoção da transversalidade da perspetiva de género na 

administração central do Estado e aprova o estatuto das conselheiras e dos conselheiros para 

a igualdade, bem como dos membros das equipas interdepartamentais para a igualdade 

2009- Lei nº 112/2009: Estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência 

2010- Resolução do Conselho de Ministros 39/2010: Aprova o quadro de referência do 

Estatuto das Conselheiras e dos Conselheiros Locais para a Igualdade 

2010- Resolução da Assembleia da República nº 80/2010: Recomenda ao Governo a tomada de 

medidas de combate às discriminações entre mulheres e homens nas competições desportivas 

2011- IV Plano para a Igualdade- Género, Cidadania e Não Discriminação (2011-2013) 

2011- IV Plano Nacional Contra a Violência Doméstica (2011- 2013) 

2014- V Plano Nacional para a Igualdade, Género, Cidadania e Não Discriminação (2014-2017)  

2014 –V Plano Nacional de prevenção e combate à violência domestica e de género(2014-

2017)  

Este manual do colaborador pretende ser um instrumento, ao serviço de uma promoção mais 

igualitária, e simultaneamente motivador para todos e todas do exercício efetivo de direitos e 

deveres na promoção da igualdade de género. 
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Conselheira para a Igualdade 

Conselheiro/a em Igualdade de género é a pessoa que, ao nível de cada entidade ou 

organismo, garante o respeito pelos princípios da não discriminação e da promoção da 

igualdade entre mulheres e homens e coordena a elaboração e dinamização dos planos para a 

promoção da igualdade de género. 

As suas principais atividades são: 

- Reportar aos órgãos de gestão do organismo em causa todas as questões relativas `a 

não discriminação e igualdade de género 

- Analisar a situação do organismo no que se refere à igualdade de género 

- Promover o cumprimento da legislação em vigor, neste domínio 

- Promover o desenvolvimento de medidas aos diversos níveis do organismo que 

contribuam para a igualdade de género 

- Coordenar o desenvolvimento de planos para a igualdade de género 
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CARTÃO DE VISITA DO 

MUNICÍPIO 
 

Sorriso, Educação e Boas Maneiras, Bom 

Senso, Simpatia e Cortesia 
1. Sempre que vir um munícipe ou colega sorria! 

2. Fale com cada munícipe ou colegas num tom amigável e cordial, mantendo a atitude 

correta. 

3. Responda às perguntas ou pedidos de munícipes ou colegas rápida e eficazmente ou 

tome como sua responsabilidade pessoal conseguir as respostas desejadas. 

4. Antecipe as necessidades dos munícipes e colegas e ajude a resolver os seus 

problemas. 

 

Qualidades que agradam ao Munícipe 
1.  Saber escutar. Não falar se o munícipe não o deseja, mas saber escutar de forma 

ativa, identificando as necessidades, desejos e expectativas da pessoa. 

2. Paciência. Nunca discutir. Mostrar serenidade e confiança em nós mesmos e estar 

dispostos a atender qualquer pessoa. 
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3. Limpeza e higiene. A primeira impressão é muito importante. Manter o nosso aspeto 

e o do nosso trabalho, o mais limpo e ordenado possível. Ganharemos muitos pontos no 

primeiro contacto. 

5. Empatia. Tratar o munícipe como gostaria que o tratassem a si. 

6. Honestidade e paciência. Se somos pacientes e nos mostramos sinceros com os 

nossos munícipes, conseguiremos relações fiéis e amistosas. 

7. Profissionalismo. O munícipe deseja encontrar um profissional informado, e que 

saiba explicar as vantagens de uma solução. 

8. Munícipe em Primeiro lugar. O munícipe é a razão da existência da organização pelo 

que o atendimento deve estar sempre em primeiro lugar nas prioridades 

 

Confidencialidade 
Tendo em atenção que para o desenvolvimento da atividade os colaboradores acedem a 

informação confidencial respeitante à organização ou aos munícipes, é importante distinguir o 

que é público do que se pretende confidencial. Neste sentido, toda a informação referente aos 

munícipes deve ser tratada de forma sigilosa e não ser utilizada, em circunstância alguma, para 

quaisquer outros fins que não os inerentes ao âmbito das atuais funções; 

O Município São Brás de Alportel deve ser informado da eventual necessidade de cumprir 

deveres imperativos de informação perante uma autoridade, sempre que a mesma seja legal 

ou judicialmente exigida, apenas na estrita medida necessária ao cumprimento da obrigação e 

em que tal divulgação seja imperiosa. 

Os colaboradores não devem proceder, total ou parcialmente, a qualquer cópia de informação 

confidencial, nem efetuar quaisquer alterações ao seu conteúdo. 
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Aparência e Linguagem 
“Parecer bem e estar bem” é a filosofia que deve orientar todos nós. Ao nível da aparência e 

higiene, devemos ser conscientes de que enquanto colaboramos com a organização, estamos 

a representá-la. Cada pessoa é a cara do Município de São Brás de Alportel. 

É muito importante que se lembre sempre do tipo de ambiente em que trabalha. Portanto, 

não fale alto, não grite, não use palavras ou gestos obscenos, não use linguagem 

abusiva/ofensiva aos bons costumes e ao respeito que os munícipes e colegas de trabalho 

merecem. 

 

Gestão de Pedidos de Exceção 
Ouvir generosamente. Olhar diretamente nos olhos da pessoa e usar uma boa linguagem 

corporal (demonstre interesse). Não interrompa. Respeite todos os detalhes relevantes. Faça 

perguntas para identificar a fonte e os detalhes subjacentes. Seja discreto. 

Reconhecer as emoções. Procure identificar sinais visuais e verbais que indiquem o nível de 

desconforto dos munícipes com a situação. 

 

  



26  Manual do Colaborador 

 

 

 

 

 

  



Manual do Colaborador   27 

 

 

 

 

 

  

 

REGIME DE TRABALHO 

EM FUNÇÕES PÚBLICAS 
 

NOTA: A leitura deste manual não substitui a leitura da legislação, sendo revisto quando se 

verificarem alterações de maior. 

 

Remuneração e Suplementos 

Remuneratórios 
Remuneração: - Montante pecuniário certo e permanente, devido pelo exercício de funções 

ao abrigo de relações jurídicas de emprego público, correspondente a um determinado nível 

remuneratório constante da tabela remuneratória única. 

Tabela remuneratória única: - A tabela remuneratória única contém a totalidade dos níveis 

remuneratórios e o montante pecuniário correspondente a cada um que podem ser utilizados 

na fixação da remuneração base dos trabalhadores que exercem funções tituladas por relação 

jurídica de emprego público. 

Suplementos remuneratórios: - São acréscimos remuneratórios devidos pelo exercício de 

funções em postos de trabalho que apresentam condições mais exigentes, de forma anormal e 

transitória ou de forma permanente, relativamente a outros postos de trabalho caracterizados 

por idêntico cargo ou por idênticas carreira e categoria. 
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Suplementos transitórios 
Trabalho extraordinário: - Considera-se trabalho extraordinário, todo aquele que é prestado 

fora do horário de trabalho. 

Autorização prévia: - A prestação de trabalho extraordinário deve ser previamente autorizada 

pelo dirigente do órgão ou serviço. 

Obrigatoriedade: - O trabalhador não pode recusar-se ao cumprimento de trabalho 

extraordinário, exceto se se encontrar numa das seguintes situações, nomeadamente: 

 Ser portador de deficiência; 

 Encontrar-se em situação de gravidez; 

 Estar abrangido pelo estatuto de trabalhador-estudante; 

 Ter filho de idade inferior a 12 anos. 

Limites máximos: - A prestação de trabalho extraordinário não pode exceder duas horas 

diárias, determinar um período de trabalho diário superior a nove horas, nem ultrapassar 100 

horas por ano. 

Compensação (nos termos do definido no artigo 212.º da Lei n.º 66/2012, de 31 de dezembro) 

 25% da remuneração na primeira hora; 

 37,5% da remuneração nas horas ou frações subsequentes; 

 50% da remuneração por cada hora de trabalho em dia de descanso semanal, 

obrigatório ou complementar, e feriado. 

Trabalho noturno: - Trabalho prestado entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do dia 

seguinte. Deve ser remunerado com um acréscimo de 25% relativamente à remuneração do 

trabalho, sendo equivalente ao prestado durante o dia. 

Ajudas de custo: - Os trabalhadores que exercem funções públicas, quando deslocados do seu 

domicílio necessário, por motivo de serviço público, têm direito ao abono de ajudas de custo. 

Considera-se domicílio necessário, para efeitos de abono de ajudas de custo:  
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 A localidade onde o trabalhador ficou a prestar serviço, nos termos do contrato ou da 

aceitação da nomeação 

 A localidade onde exerce funções, se for colocado em localidade diversa da referida na 

alínea anterior 

 A localidade onde se situa o centro da sua atividade funcional, quando não haja local 

certo para o exercício de funções 

Deslocações em território nacional 

 Trabalhadores que exercem funções públicas:  

 Com remunerações base superiores ao valor do nível remuneratório 18 - 50,20€; 

 Com remunerações base que se situam entre os valores dos níveis remuneratórios 18 

e 9 - 43,40€; 

 Outros trabalhadores - 39,83€. 

Deslocações em missão oficial ao e no estrangeiro 

Membros do Governo - 100,24€ 

Trabalhadores que exercem funções públicas:  

 Com remunerações base superiores ao valor do nível remuneratório 18 - 89,35€; 

 Com remunerações base que se situam entre os valores dos níveis remuneratórios 18 

e 9 85,50€; 

 Outros trabalhadores - 72,72€ 

 

Nota: Os montantes das ajudas de custo relativos às deslocações para fora de Portugal, 

estabelecidos pela Portaria n.º 1553-D/2008, de 31 de dezembro, foram substancialmente 

reduzidos, estando em vigor os valores acima descritos. 

As ajudas de custo não estão sujeitas à redução remuneratória prevista no artigo 19.º da Lei 

n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro mantida pelo artigo 27.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 

dezembro. 
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Suplementos permanentes 
Abono para falhas: - Têm direito a um suplemento remuneratório designado “abono para 

falhas”, os trabalhadores que manuseiem ou tenham à sua guarda, nas áreas de tesouraria ou 

cobrança, valores, numerário, títulos ou documentos, sendo por eles responsáveis. O abono 

para falhas, sendo um suplemento remuneratório, constitui uma das prestações pecuniárias 

que, nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 19.º da Lei n.º 55-A/2010, de 31 de dezembro, 

integram as remunerações totais ilíquidas mensais sujeitas a redução remuneratória. 

Descontos 
Descontos obrigatórios: 

 IRS; 

 Taxa social única (Segurança social). 

Descontos facultativos: 

 Quotas sindicais; 

 Prémios de seguros; 

 ADSE. 
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Tempo de trabalho 
Horário de trabalho: - O horário de trabalho consiste na determinação das horas de início e do 

termo do período normal de trabalho, bem como dos intervalos de descanso, delimitando o 

período de trabalho diário e semanal. 

Legislação: - A Lei n.º 68/2013, de 28 de agosto, estabelece a duração do período normal de 

trabalho dos trabalhadores em funções públicas, passando a ser de oito horas por dia e 

quarenta horas por semana. 

Isenção de horário: - A isenção de horário está prevista com caráter obrigatório para o pessoal 

dirigente e chefes de equipa multidisciplinar, nos termos dos respetivos estatutos, podendo 

outros trabalhadores gozar de isenção caso esta seja admitida por lei ou por instrumento de 

regulamentação coletiva de trabalho. 

Registo do tempo de trabalho 

Em cumprimento do disposto do artigo 125.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro (RCTFP), o 

apuramento do número de horas de trabalho prestadas pelo trabalhador é efetuado através 

do programa Innux Time (Relógio de Ponto), que se situa na entrada dos serviços. É 

obrigatório picar (através da colocação do dedo no leitor digital) na entrada da manhã, saída 

do almoço, entrada de tarde e saída no final do dia. Caso não consiga efetuar alguma das 

picagens, deverá comunicar essa ocorrência ao seu superior hierárquico e, posteriormente 

deverá dirigir-se à Secção de Recursos, a fim de picar manualmente (em papel) a sua entrada 

ou saída em falta. Mensalmente é efetuada a contabilização das horas feitas, por trabalhador, 

que caso sejam inferiores a oito horas diários/quarenta semanais, é dado conhecimento ao 

seu superior hierárquico. 

Estatuto Disciplinar 
O Estatuto Disciplinar dos Trabalhadores que exercem Funções Públicas, é aprovado pela Lei 

n.º 58/2008, de 09 de setembro. 

 

 



32  Manual do Colaborador 

 

 

 

 

 

 

 

Infração disciplinar 

É considerada infração disciplinar, o comportamento do trabalhador, por ação ou omissão, 

ainda que meramente culposo, que viole deveres gerais ou especiais inerentes à função que 

exerce. 

Deveres gerais 

 O dever de prossecução do interesse público: - consiste na defesa, no respeito pela 

Constituição, pelas leis e pelos direitos e interesses legalmente protegidos dos 

cidadãos; 

 O dever de isenção: - consiste em não retirar vantagens, diretas ou indiretas, 

pecuniárias ou outras, para si ou para terceiros, através das funções que exerce; 

 O dever de imparcialidade: - consiste em desempenhar as suas funções com 

equidistância relativamente aos interesses com que seja confrontado, sem discriminar, 

positiva ou negativamente qualquer deles, na perspetiva do respeito pela igualdade 

dos cidadãos; 

 O dever de informação: - consiste em prestar ao cidadão, nos termos legais a 

informação que seja solicitada; 

 O dever de zelo: - consiste em conhecer e aplicar as normas legais e regulamentares, e 

as ordens e instruções dos superiores hierárquicos, assim como exercer as funções de 

acordo com os objetivos que tenham sido fixados e utilizando as competências que 

tenham sido consideradas adequadas; 

 O dever de obediência: - consiste em acatar e cumprir as ordens dos superiores 

hierárquicos, dadas em serviço, e com a forma legal; 

 O dever de lealdade: - consiste em desempenhar as funções com subordinação aos 

objetivos do órgão ou serviço; 

 O dever de correção: - consiste em tratar com respeito os utentes dos órgãos ou 

serviços, os trabalhadores e superiores hierárquicos; 

 O dever de assiduidade de pontualidade: - consiste em comparecer ao serviço regular 

e continuamente e nas horas que estejam designadas. 
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Penas disciplinares e seus efeitos 

As penas aplicáveis aos trabalhadores pelas infrações que cometam são: 

 Reprensão escrita: - é aplicável por infrações leves de serviço e, consiste num mero 

reparo pela irregularidade praticada; 

 Multa: - é aplicável em casos de neglicência ou má compreensão dos deveres 

funcionais (ver o art.º 16.º da Lei n.º 58/2008, de 09 de setembro). É fixada em quantia 

certa e não pode exceder o valor correspondente a seis remunerações base diárias por 

cada infração e um valor total correspondente à remuneração base de 90 dias por ano; 

 Suspensão: - É aplicável aos trabalhadores que atuem com grave neglicência ou com 

grave desinteresse pelo cumprimento dos deveres funcionais e àqueles cujos 

comportamentos atentem gravemente contra a dignidade e o prestígio da função (ver 

o art.º 17.º da menciona Lei). Consiste no afastamento completo do trabalhador do 

órgão ou serviço durante o período da pena. Pode variar entre 20 e 90 dias por cada 

infração, num máximo de 240 dias por ano; 

 Demissão ou despedimento por facto imputável ao trabalhador: - São aplicáveis em 

caso de infração que inviabilize a manutenção da relação funcional (ver o art.º 18.º da 

mencionada Lei). Consiste no afastamento definitivo do órgão ou serviço do 

trabalhador nomeado, cessando a relação jurídica de emprego público. 
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As ausências ao serviço 

Férias 
O direito a férias 

As férias constituem um direito do trabalhador e traduzem-se na ausência ao serviço 

previamente autorizada, visando proporcionar um período de descanso. 

É um direito irrenunciável e o seu gozo não pode ser substituído por qualquer compensação 

económica. 

Direito a férias no ano da contratação 

No ano da contratação o trabalhador tem direito, após seis meses completos de execução do 

contrato, a gozar 2 dias úteis de férias por cada mês de duração do contrato até ao limite 

máximo de 20 dias úteis. 

Nos contratos com duração inferior a seis meses, o trabalhador tem direito a gozar 2 dias úteis 

de férias por cada mês completo de duração do contrato, devendo ser gozadas no momento 

imediatamente anterior ao da cessação do contrato, salvo acordo das partes. 

Regime 

O direito a férias adquire-se com a celebração do contrato de trabalho em funções públicas. 

Vence-se em 1 de janeiro de cada ano, respeitando, em regra, ao serviço prestado no ano civil 

anterior. Não está condicionado à assiduidade ou à efetividade de serviço. 

Repercussão da idade nas férias 

O período anual de férias tem, em função da idade do trabalhador, a seguinte duração: 

 25 dias úteis até o trabalhador completar 39 anos de idade; 

 26 dias úteis até o trabalhador completar 49 anos de idade; 

 27 dias úteis até o trabalhador completar 59 anos de idade; 

 28 dias úteis a partir dos 59 anos de idade. 
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Sendo que a idade relevante é aquela que o trabalhador completar até 31 de dezembro do ano 

em que as férias se vencem. 

Repercussão da antiguidade nas férias 

Ao período de férias anteriormente referido, acresce um dia por cada dez anos de serviço 

efetivamente prestado. 

Marcação e gozo das férias 

As férias devem, em regra, ser gozadas no decurso do ano civil em que se vencem, seguida ou 

interpoladamente, desde que num dos períodos sejam gozados, no mínimo, 11 dias úteis. 

As férias devem ser marcadas até 15 de abril de cada ano, de acordo com o interesse das 

partes. Na falta de acordo, cabe à entidade empregadora pública marcar e elaborar o respetivo 

mapa de férias de acordo com os critérios fixados na lei, ouvindo para o efeito os 

representantes dos trabalhadores. 

Acumulação 

As férias podem ser gozadas até 30 de abril do ano civil seguinte, em acumulação ou não com 

as férias vencidas no início deste, por acordo entre entidade empregadora pública e o 

trabalhador ou sempre que este pretenda gozar as férias com familiares residentes no 

estrangeiro. 

Interrupção 

O gozo de férias pode ser interrompido por impedimentos invocados por qualquer das partes: 

 Pelo trabalhador 

Quando no interesse do trabalhador, este deve gozar os dias de férias em falta no termo do 

impedimento. 

 Pelo serviço 

Quando no interesse do serviço, o trabalhador será indemnizado dos prejuízos que 

comprovadamente haja sofrido. 
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Férias e vicissitudes do contrato 
Suspensão do contrato 

Nas situações de suspensão do contrato por impedimento prolongado, e na impossibilidade de 

gozo total ou parcial de férias, o trabalhador tem direito à remuneração correspondente ao 

período de férias não gozado e ao respectivo subsídio. 

Cessação do contrato 

Na cessação do contrato o trabalhador tem direito a receber a remuneração e subsídio 

correspondentes ao período de férias vencido e não gozado e o proporcional ao tempo de 

serviço prestado até à data da cessação. 

Legislação: - Artigo 171.º a 183.º e 208.º do Anexo I à Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, 

Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP). 

 

Faltas 
Noção 

Ausência do trabalhador no local de trabalho e durante o período em que devia desempenhar 

a atividade a que está adstrito. 

Como se contam as faltas 

Nos casos de ausência por períodos inferiores ao período de trabalho a que está obrigado, os 

respetivos tempos são adicionados para determinação dos períodos normais de trabalho diário 

em falta. 

As faltas são: 

 Justificadas: - As constantes do elenco previsto na lei, desde que devidamente 

comprovadas e comunicadas à entidade empregadora pública; 
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 Injustificadas: - As dadas fora do elenco previsto na lei, ou de entre as legalmente 

previstas mas sem apresentação de justificação. 

 

Efeitos das faltas 
Justificadas 

As faltas justificadas não determinam a perda ou prejuízo de quaisquer direitos do 

trabalhador, salvo nas situações seguintes: 

 Por motivo de doença desde que o trabalhador beneficie de um regime de proteção 

social na doença; 

 As previstas na alínea o) do n.º 2 do artigo 185.º do RCTFP, quando superiores a 30 

dias por ano. 

Injustificadas 

A ocorrência de faltas injustificadas constitui violação do dever de assiduidade e determina: 

 Perda da remuneração 

 Desconto na antiguidade 

 Constitui infração grave quando a falta tiver lugar nos dias ou meios dias 

imediatamente anteriores ou posteriores aos dias de descanso ou feriados. 

Nota: Nos casos em que as faltas determinem perda de remuneração, as ausências podem ser 

substituídas por dias de férias, se o trabalhador expressamente o preferir, na proporção de 1 

dia de férias por cada dia de falta, desde que salvaguardado o gozo efetivo de 20 dias úteis de 

férias. 

Legislação: - Artigos 184.º a 192.º do Regime da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro (RCTFP), e 

artigo.º 128.º do Regulamento. 
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Trabalhador Estudante 
Noção 

Trabalhador que frequenta qualquer nível de educação escolar, curso de pós graduação, 

mestrado ou doutoramento em instituição de ensino, bem como curso de formação 

profissional com duração igual ou superior a seis meses independentemente da modalidade de 

relação jurídica de emprego público. 

Formalidades 

 Carece de requerimento a apresentar junto da entidade empregadora pública 

comprovando a sua condição de estudante e apresentando igualmente o respetivo 

horário escolar; 

 Perante o estabelecimento de ensino deve comprovar a sua qualidade de trabalhador; 

 A manutenção do estatuto de trabalhador estudante está condicionada à obtenção de 

aproveitamento escolar a comprovar, no final de cada ano letivo, junto da entidade 

empregadora pública. 

Regime 

O trabalhador estudante tem direito: 

 A horários de trabalho específicos/flexíveis ou dispensa de trabalho de 3 a 6 horas 

semanais, dependendo do período normal de trabalho aplicado, sem perda de 

quaisquer direitos contando como prestação efetiva de serviço; 

 A marcar as férias, em regra, de acordo com as suas necessidades escolares, podendo 

gozar interpoladamente 15 dias de férias, sem prejuízo do número de férias a que tem 

direito; 

 À não prestação de trabalho extraordinário exceto por motivo de força maior, e não 

prestação de trabalho em regime de adaptabilidade sempre que colidir com seu 

horário escolar ou com a prestação de provas de avaliação; 

 A ausentar-se justificadamente ao serviço, sem perda de remuneração, para prestação 

de provas de avaliação até 2 dias por cada prova de avaliação não podendo exceder o 
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máximo de 4 por cada disciplina em cada ano letivo, incluindo sábados, domingos e 

feriados; 

 A beneficiar, em cada ano civil, de uma licença sem remuneração, seguida ou 

interpolada, até 10 dias úteis, fundada em motivos escolares. 

Legislação: - Artigos 89.º a 96.º do Código do Trabalho (aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 

fevereiro, alterado pela Lei n.º 23/2012, de 25 de junho, regulamentado pela Lei n.º 105/2009, 

de 4 de setembro na matéria respeitante ao regime do trabalhador-estudante), aplicável aos 

trabalhadores que exercem funções públicas, nas modalidades de nomeação e de contrato, 

por força da alínea b) artigo 8.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro.  
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Licenças 
Sem remuneração 

A entidade empregadora pública pode conceder ao trabalhador, a pedido deste, licenças sem 

remuneração. 

Licenças não tipificadas 

Nas licenças não tipificadas compete à entidade empregadora pública e ao trabalhador 

acordar o tipo de licença, a sua duração e o interesse que a fundamente. 

Regresso no termo da licença 

Nas licenças fundadas em circunstâncias de interesse público, nas licenças de duração inferior 

a um ano, nas licenças sem remuneração para acompanhamento de cônjuge colocado no 

estrangeiro, bem como nas licenças para o exercício de funções em organismos internacionais, 

o trabalhador quando terminar a licença tem direito a ocupação de um posto de trabalho no 

respetivo serviço. 

Nas restantes licenças, nomeadamente nas licenças com duração superior a um ano, o 

regresso ao serviço fica condicionado à existência de posto de trabalho previsto e não ocupado 

no mapa de pessoal, podendo o trabalhador, no entanto, candidatar-se a procedimentos 

concursais para outros órgãos ou serviços. 

O regresso antecipado está condicionado à existência de posto de trabalho não ocupado, 

podendo o trabalhador, no entanto, candidatar-se a procedimentos concursais para outros 

órgãos ou serviços. 
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Efeitos 

A concessão de licença sem remuneração determina a suspensão do contrato. 

A suspensão do contrato determina o pagamento de férias adquiridas e não gozadas. O 

período de tempo da licença não conta para efeitos de antiguidade, salvo quanto às licenças 

fundadas em circunstâncias de interesse público, às licenças para acompanhamento de 

cônjuge colocado no estrangeiro, e às licenças para exercício de funções em organismo 

internacional, relativamente às quais o trabalhador pode requerer que lhe seja contado o 

tempo para efeitos de reforma, aposentação e fruição de outros benefícios sociais, mantendo 

os correspondentes descontos. 

Formalidades 

 Requerimento do trabalhador; 

 Acordo da entidade empregadora pública. 

Legislação: - Artigos 179.º, 234.º e 235.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro (RCTFP). 

Licença para frequência de cursos de formação 

Ausência justificada ao trabalho por um período superior a 60 dias, no interesse do 

trabalhador, para frequência de cursos de formação ministrados por instituições de ensino ou 

de formação profissional. 

Pressupostos 

 3 anos de antiguidade do trabalhador no órgão ou serviço; 

 O trabalhador não pode ter beneficiado de licença para o mesmo fim nos últimos 24 

meses; 

 No caso de titulares de cargos dirigentes, de chefes de equipas multidisciplinares e de 

trabalhadores integrados em carreiras ou categorias de grau 3 de complexidade 

funcional, a concessão da licença depende da inexistência de prejuízo sério para o 

funcionamento do serviço. 
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Regresso 

 No regresso da situação de licença que tenha duração inferior a um ano o trabalhador 

tem direito à ocupação de um posto de trabalho no órgão ou serviço; 

 No caso da licença ter duração superior a um ano o regresso ao serviço fica 

condicionado à existência de posto de trabalho previsto e não ocupado no mapa de 

pessoal, podendo, no entanto, candidatar-se a procedimentos concursais; 

 O regresso antecipado do trabalhador depende da existência de posto de trabalho, 

podendo, no entanto, candidatar-se a procedimentos concursais. 

Formalidades 

 Apresentação de requerimento com a antecedência mínima de 90 dias; 

 Autorização da entidade empregadora pública. 

Efeitos 

 Perda total das remunerações; 

 Determina a suspensão do contrato; 

 O período de licença não conta para efeitos de antiguidade; 

 Gozo das férias a que tem direito no ano de passagem à situação de licença; 

Em caso de manifesta impossibilidade do gozo das férias tem direito a receber a remuneração 

correspondente ao período de férias não gozado e respetivo subsídio; 

No ano da cessação da licença tem direito a dois dias de férias por cada mês de trabalho até ao 

máximo de 20 dias úteis. 

Legislação: - Artigos 234.º a 235.º e 179.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro (RCTFP) 

Legislação para acompanhamento de cônjuge colocado no estrangeiro 

Ausência prolongada ao serviço no interesse do trabalhador, ponderada a conveniência do 

serviço, por motivo de colocação do respetivo cônjuge no estrangeiro por período superior a 

90 dias em missões de defesa ou representação de interesses do país ou em organizações 

internacionais de que Portugal seja membro. 
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Pressupostos 

 Finda a colocação do cônjuge no estrangeiro o trabalhador deve requerer o regresso à 

atividade no prazo de 90 dias a contar daquela data; 

 O regresso faz-se para posto de trabalho existente no serviço ou, na falta deste, o 

trabalhador fica a desempenhar as funções que lhe forem atribuídas enquanto 

aguarda a previsão, no mapa de pessoal, de posto de trabalho não ocupado. 

Formalidades 

 Requerimento fundamentado do trabalhador; 

 Autorização do dirigente máximo do serviço. 

Efeitos 

 Suspende o contrato; 

 Não conta para efeitos de antiguidade, mas pode contar para efeitos e reforma, 

aposentação e fruição de outros benefícios sociais desde que o trabalhador o requeira 

e mantenha os correspondentes descontos; 

 No regresso no termo da licença o trabalhador tem direito à ocupação de um posto de 

trabalho no órgão ou serviço; 

 O regresso antecipado do trabalhador fica condicionado à existência de posto de 

trabalho não ocupado no mapa de pessoal de respetivo serviço, podendo, no entanto, 

candidatar-se a procedimentos concursais. 

Legislação: - Artigos 234.º a 235.º da Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro (RCTFP). 
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Licenças no âmbito da parentalidade 
Licença parental inicial 

Ausência justificada ao trabalho por ocasião do nascimento de filho a gozar pela mãe e/ou 

pelo pai. 

Regime 

 Duração variável entre 120 e 150 dias consecutivos, que podem ser gozados pela mãe 

e pelo pai; 

 Havendo partilha do gozo da licença, em que cada progenitor goze, em exclusivo, 30 

dias ou dois períodos de 15 dias, consecutivos em ambos os casos, aqueles períodos 

podem ser acrescidos em 30 dias; 

 O direito aos períodos acrescidos depende de declaração conjunta dos pais 

trabalhadores às entidades empregadoras respetivas, no prazo de 7 dias após o parto, 

informando da opção de partilha, a duração total escolhida e indicando os períodos a 

gozar por cada progenitor; 

 No caso de nascimentos múltiplos, aos períodos totais de duração da licença são 

acrescidos 30 dias por cada gémeo além do primeiro; 

 Possibilidade de suspensão da licença em caso de internamento hospitalar da criança 

ou do progenitor que estiver a gozar a licença. 

Formalidades 

 Declaração do outro progenitor da qual conste que o mesmo exerce atividade 

profissional e que não goza a licença parental inicial; 

 Comunicação da suspensão da licença em caso de internamento hospitalar da criança 

ou do progenitor que estiver a gozar a licença, acompanhada de declaração emitida 

pelo estabelecimento hospitalar; 

 Comunicação no prazo de 5 dias da cessação da situação que originou a respetiva 

licença. 
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Licença parental inicial exclusiva da mãe 

Ausência justificada ao trabalho da mãe trabalhadora nos períodos imediatamente posterior 

e/ou anterior ao parto. 

Regime 

 Período até 30 dias da licença parental inicial que a trabalhadora pode gozar antes do 

parto; 

 Período obrigatório de gozo de seis semanas a seguir ao parto. 

Formalidades 

 Informar a entidade empregadora pública da intenção de gozo de licença parental 

antes do parto, apresentando atestado médico, com a data previsível do mesmo com a 

antecedência de 10 dias ou logo que possível em caso de urgência comprovada pelo 

médico; 

 Proceder à entrega de atestado comprovativo do nascimento, em qualquer dos casos. 

Licença parental exclusiva do pai 

Ausência justificada ao trabalho do pai trabalhador por ocasião do nascimento de filho. 

Regime 

 Período de 10 dias úteis obrigatórios, seguidos ou interpolados, nos 30 dias seguintes 

ao nascimento do filho, cinco dos quais gozados de modo consecutivo imediatamente 

a seguir a este; 

 10 dias úteis facultativos, seguidos ou interpolados, desde que gozados em simultâneo 

com o gozo da licença parental inicial por parte da mãe; 

 No caso de nascimentos múltiplos, a cada um daqueles períodos acrescem dois dias 

por cada gémeo além do primeiro. 
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Formalidades 

 Informar a entidade empregadora pública, com a antecedência possível que, no caso 

dos dez dias facultativos, não deve ser inferior a 5 dias; 

 Comunicar, no prazo de 5 dias da cessação da situação que dá origem à licença. 

Licença em situação de risco clínico durante a gravidez 

Ausência justificada ao trabalho pelo período de tempo que, por prescrição médica, for 

considerado necessário para prevenir o risco para a trabalhadora grávida ou para o nascituro, 

impeditivo do exercício de funções. 

Regime 

A trabalhadora tem direito à licença pelo período medicamente indicado sempre que: 

 A situação clínica declarada torne impeditivo o exercício da atividade, ou; 

 Desde que a entidade empregadora pública não altere as condições do seu exercício, 

de acordo com a prescrição médica. 

Formalidades 

 Informação à entidade empregadora pública, com a antecedência de 10 dias, ou, em 

caso de urgência, comprovada pelo médico, logo que possível; 

 Apresentação de atestado médico que confirme a situação de risco clínico, as 

condições de exercício de atividade, sendo o caso, ou a duração previsível da licença. 

Efeitos 

 Perde remuneração, quando não houver exercício de atividade; 

 Suspende o gozo das férias, devendo os dias remanescentes ser gozados após o seu 

termo, mesmo que tal se verifique no ano seguinte; 

 Não prejudica o tempo já decorrido de estágio ou ação de formação, devendo o 

trabalhador cumprir apenas o período em falta para o completar; 

 Adia a prestação de provas, quando necessárias, para desenvolvimento da carreira 

profissional; 
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 Direito a retomar a atividade, no termo da licença; 

 Não perde subsídio de refeição. 

 

Legislação: - alínea d) do artigo 8.º e artigo 22.º da parte preambular da Lei n.º 59/2008, de 11 

de setembro (RCTFP), e artigos 35.º, 39.º, 40.º e 65.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro 

(Código do trabalho). 

Efeitos comuns às licenças parentais 

 Perde remuneração; 

 Suspende o gozo das férias, devendo os dias remanescentes ser gozados após o seu 

termo, mesmo que tal se verifique no ano seguinte; 

 Não prejudica o tempo já decorrido de estágio ou ação de formação, devendo o 

trabalhador cumprir apenas o período em falta para o completar; 

 Adia a prestação de provas, quando necessárias, para desenvolvimento da carreira 

profissional; 

 Suspendem-se por doença do trabalhador, se este informar o empregador e 

apresentar atestado médico comprovativo, e prossegue logo após a cessação desse 

impedimento; 

 Não podem ser suspensas por conveniência do empregador; 

 Não prejudicam o direito do trabalhador a aceder à informação periódica emitida pelo 

empregador para o conjunto dos trabalhadores; 

 No termo da licença o trabalhador tem direito a retomar a atividade. 
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A AVALIAÇÃO DO 

DESEMPENHO DE 

SERVIÇOS, DIRIGENTES E 

TRABALHADORES 
 

SIADAP 
O SIADAP é um sistema de avaliação que assenta numa conceção de gestão dos serviços 

públicos centrada em objetivos. Assumem um papel central os resultados obtidos em relação a 

objetivos previamente fixados. Os resultados devem ser medidos mediante indicadores de 

desempenho que permitam a transparência e a imparcialidade da avaliação. 

Âmbito e componentes 
O SIADAP aplica-se ao desempenho dos serviços públicos, dos dirigentes e dos trabalhadores, 

visando alinhar, de uma forma coerente, os desempenhos dos serviços e dos que neles 

trabalham. 

O SIADAP integra três componentes: 

 Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Serviços da Administração Pública 

(SIADAP 1); 
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 Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da Administração Pública 

(SIADAP 2); 

 Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração Pública 

(SIADAP 3). 

 

SIADAP 1 - Serviços 
São avaliados: 

 Os serviços da administração direta e indireta do Estado; 

 Os serviços da administração regional autónoma e da administração autárquica; 

 Os órgãos e serviços de apoio do Presidente da República, da Assembleia da República, 

dos Tribunais e do Ministério Público e respetivos órgãos de gestão e de outros órgãos 

independentes. 

SIADAP 2 - Dirigentes 
São avaliados: 

Os dirigentes superiores 

 Os titulares de cargos de direção superior do 1.º grau dos serviços ou legalmente 

equiparados; 

 Titulares de cargo de direção superior do 2.º grau ou legalmente equiparados; 

 Vice-presidentes ou vogais de órgão de direção colegial. 
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Os dirigentes intermédios 

 Titulares de cargos de direção intermédia de qualquer grau ou legalmente 

equiparados. 

SIADAP 3 - Trabalhadores 
São avaliados os trabalhadores que, relativamente ao biénio em avaliação, reúnam as 

seguintes condições: 

 Tenham uma relação jurídica de emprego público com um mínimo de um ano; 

 Tenham prestado serviço efetivo durante um mínimo de um ano; 

 Tenham objetivos e competências contratualizadas. 

 

Conselho Coordenador da Avaliação (CCA) 
O CCA é constituído por: 

 Dirigente máximo do serviço, que preside; 

 Dirigente responsável pela gestão de recursos humanos; 

 Três a cinco dirigentes (intermédios e/ou superiores) designados pelo dirigente 

máximo. 

Composição restrita 

Quando o CCA deva pronunciar-se sobre a avaliação de dirigentes intermédios, a sua 

composição é restrita, integrando apenas os dirigentes superiores e o responsável pela gestão 

de recursos humanos. 

Competência 
Ao CCA compete: 

 Estabelecer diretrizes para uma aplicação objetiva e harmónica do SIADAP 3;  
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 Estabelecer orientações gerais quanto à fixação de objetivos, à escolha de 

competências e de indicadores de medida; 

 Em sede de SIADAP 3, validar as avaliações de Desempenho relevante e de 

Desempenho inadequado, bem como reconhecer as avaliações de Desempenho 

excelente. 

 

Comissão Paritária 
Composição 

A Comissão Paritária é composta por quatro vogais, sendo: 

 Dois em representação da Administração (um deve ser obrigatoriamente membro do 

CCA); 

 Dois em representação dos trabalhadores. 

Eleição 

Os vogais representantes dos trabalhadores são eleitos, em regra, durante o mês de 

dezembro. Os universos de eleitores e de elegíveis são coincidentes e abrangem a totalidade 

dos trabalhadores do serviço, excluídos os que exerçam cargos dirigentes ou equiparados no 

respetivo serviço. 

Duração do mandato 

O mandato da Comissão Paritária tem a duração de quatro anos. 

Competência 

A Comissão Paritária tem competência consultiva que se traduz na apreciação de propostas de 

avaliação dadas a conhecer aos trabalhadores antes da homologação, caso estes solicitem a 

sua intervenção. 

Formas de avaliação 

Avaliação por ficha (Resultados/Competências) 
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Reunidos os requisitos obrigatórios para a avaliação de desempenho os trabalhadores são 

avaliados por referência aos objetivos e competências previamente contratualizados e fixados 

nas respetivas fichas. 

Avaliação por ponderação curricular 

Quando não se encontrem reunidos os requisitos obrigatórios para a avaliação ou, se apesar 

da prestação do trabalho, o Conselho Coordenador da Avaliação (CCA) entender que não 

existem condições para avaliar com base nos objetivos e competências contratualizados, pode 

ser solicitada ao dirigente máximo do serviço uma avaliação por ponderação curricular. 

A avaliação por ponderação curricular faz-se por ponderação do currículo, acompanhado por 

documentação que permita ao avaliador nomeado fundamentar uma proposta de avaliação, 

sendo obrigatoriamente considerados os seguintes elementos: habilitações académicas e 

profissionais, a experiência profissional, a valorização curricular e o exercício de cargos 

dirigentes ou outros cargos ou funções de reconhecido interesse público ou relevante 

interesse social. 

Cada CCA deve previamente definir e publicar os critérios a dotar para a avaliação dos 

elementos de ponderação curricular, de acordo com o estabelecido em despacho normativo, 

com vista a uma aplicação uniforme em todos os procedimentos onde haja recurso a esta 

ponderação, visando garantir uma maior justiça e transparência em todos os processos de 

avaliação; 

A ponderação deve ser solicitada pelos interessados no início do ano seguinte àquele em que 

se completa o ciclo avaliativo, na sequência de comunicação aos trabalhadores pelos serviços a 

cujo mapa de pessoal pertencem. 

Consideração de avaliação anterior 

Nos casos em que não se encontrem reunidas as condições para uma avaliação por ficha, pode 

ser considerada a última avaliação de desempenho desde que, em alternativa: 

 Tenha sido atribuída nos termos do SIADAP, no regime de 2004 ou no de 2007; 
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 Resulte da aplicação do ex-regime de classificação de serviço condicionada pela 

percentagem máxima de 25% para a classificação de Muito Bom; 

 Tenha sido atribuída por um sistema de avaliação específico adaptado ao SIADAP. 

Se o interessado não pretender que lhe seja considera esta avaliação pode solicitar 

ponderação curricular. 

Estas avaliações não são contabilizadas para efeitos das quotas anuais de Desempenho 

Relevante e de Desempenho Excelente. 

Legislação: - Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro com as alterações introduzidas pela Lei n.º 

55-A/2010, de 31 de dezembro e pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro. 

Despacho normativo n.º 4-A/2010, de 8 de fevereiro. 

Processo de Avaliação 
Calendário 

1ª quinzena de janeiro do ano seguinte àquele em que completa o ciclo avaliativo: 

 Autoavaliação: - É efetuada pelos trabalhadores, através de uma ficha própria que 

deve ser analisada pelo avaliador, se possível em conjunto com o avaliado, antes da 

proposta de avaliação. Pode ser apresentada por iniciativa do avaliador ou a pedido do 

avaliador. 

 Apresentação do pedido de ponderação curricular: - É feita pelo avaliado para os 

casos em que não existam condições efetivas de avaliação, para os casos em que não 

tenha avaliação que releve na carreira de origem ou para os casos em que pretenda a 

alteração de uma avaliação anterior para relevar para o biénio em causa. 

 Avaliação: O avaliador procede à avaliação preenchendo as respetivas fichas, tendo 

em conta os objetivos definidos para os trabalhadores, bem como as orientações 

transmitidas pelo CCA relativamente à diferenciação do mérito. 
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2.ª quinzena de janeiro do ano seguinte àquele em que completa o ciclo avaliativo: 

 Validações de Desempenho relevante e de Desempenho inadequado: - O CCA analisa 

as propostas de avaliação de desempenho que tenham que ser validadas 

(Desempenho relevante e Desempenho inadequado), a fim de proceder à sua 

harmonização e de forma a assegurar que seja cumprida a quota estabelecida para a 

menção de Desempenho relevante, transmitindo, caso necessário, novas orientações 

aos avaliadores, iniciando-se o processo conducente à validação de Desempenho 

relevante e Desempenho inadequado e reconhecimento de Desempenho excelente. 

 Recusa de validação pelo CCA: - No caso de o CCA não validar as propostas de 

avaliação de Desempenho relevante ou de Desempenho inadequado, devolve os 

processos aos avaliadores, acompanhados da devida fundamentação e estabelece um 

prazo para a reformulação das propostas. 

Os avaliadores podem: 

 Alterar as propostas em conformidade; 

 Manter as propostas de avaliação, remetendo-as de novo ao CCA acompanhadas da 

devida fundamentação. 

O CCA pode: 

 Acolher a fundamentação e validar a proposta de avaliação; 

 Estabelecer uma proposta final de avaliação, que transmite ao avaliador, se não 

concordar com a fundamentação do avaliador. 

 Reconhecimento de Desempenho Excelente: - Para eventual reconhecimento de 

mérito de Desempenho excelente o CCA aprecia as propostas dos avaliadores ou dos 

avaliados que tenham previamente tido validação de Desempenho relevante. 

Este reconhecimento implica declaração formal do CCA (Ata). 

  



56  Manual do Colaborador 

 

 

 

 

 

 

 

Fevereiro do ano seguinte àquele em que completa o ciclo avaliativo: 

 Realiza-se reunião entre o avaliador e o avaliado, com vista a: 

o Dar conhecimento da proposta de avaliação; 

o Contratualizar os parâmetros de avaliação para o ciclo avaliativo em curso. 

Esta reunião é marcada pelo avaliador ou, se tal não acontecer, o trabalhador pode requerer a 

sua marcação. 

Intervenção da Comissão Paritária: - Após tomar conhecimento (assinando a ficha ou sendo 

notificado) da proposta de avaliação que será sujeita a homologação, se o trabalhador não 

concordar com a mesma, pode solicitar ao dirigente máximo, no prazo de 10 dias úteis, que o 

seu processo seja apreciado pela comissão paritária, apresentando a respetiva 

fundamentação. 

Só após se terem esgotado os prazos para audição da Comissão Paritária é que o dirigente 

máximo deve proceder às homologações. 

Abril do ano seguinte àquele em que completa o ciclo avaliativo: 

Homologação das avaliações: - O dirigente máximo homologa as avaliações de desempenho, 

se com elas concordar, incluindo as que sejam atribuídas através de ponderação curricular. Em 

caso de discordância pode atribuir a avaliação final, respeitando sempre as percentagens 

máximas definidas para diferenciação do mérito. 

Nota: - O processo de avaliação deve estar, em regra, concluído até abril do ano seguinte 

àquele em que se completa o ciclo avaliativo. 

Publicitação: - São publicitadas as avaliações de desempenho dos trabalhadores quando 

fundamentem a atribuição de prémios de desempenho e de mudança de posição 

remuneratória. 
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Efeitos da avaliação dos trabalhadores 
Para o serviço 

 Identificação de potencialidades pessoais e profissionais do trabalhador que devam ser 

desenvolvidas; 

 Diagnóstico de necessidades de formação; 

 Identificação de competências e comportamentos profissionais merecedores de 

melhoria, do posto de trabalho e dos processos a ele associados. 

Para o trabalhador 

Desempenho excelente, reúne condições para: 

 Integrar o universo de trabalhadores que podem alterar o posicionamento 

remuneratório, por opção gestionária, para a posição seguinte (*); 

 Integrar o universo de trabalhadores para atribuição de prémio de desempenho. 

Desempenho excelente em dois ciclos avaliativos consecutivos: 

 Estágio em organismo da Administração Pública estrangeira ou em organização 

internacional; 

 Estágio em outro serviço público, organização não-governamental ou entidade 

empresarial com atividade e métodos de gestão relevantes para a Administração 

Pública; 

 Frequência de ações de formação adequada ao desenvolvimento de competências 

profissionais. 

Desempenho relevante: 

 Com duas menções de Desempenho relevante consecutivas, reúne condições para 

integrar o universo de trabalhadores que podem alterar o posicionamento 

remuneratório, por opção gestionária, para a posição seguinte (*); 

 Com uma menção de Desempenho relevante reúne condições para integrar o universo 

de trabalhadores para atribuição de prémio de desempenho. 
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Desempenho adequado: 

Com três menções de desempenho adequado consecutivas, reúne condições para integrar o 

universo de trabalhadores que podem alterar o posicionamento remuneratório, por opção 

gestionária, para a posição seguinte (*). 

Desempenho inadequado (2 pontos negativos): 

Obriga a que sejam identificadas as necessidades de formação do trabalhador e à aprovação 

de um plano de melhoria profissional. 

Alteração obrigatória de posicionamento remuneratório: 

10 pontos acumulados desde a última mudança de posição remuneratória, o trabalhador tem 

direito a mudar para a posição seguinte. 

Pontos correspondentes às menções qualitativas*: 

 Desempenho excelente – 6 pontos; 

 Desempenho relevante – 4 pontos; 

 Desempenho adequado – 2 pontos; 

 Desempenho inadequado – 2 pontos negativos. 

(*) Nota: - Estes requisitos aplicam-se aos desempenhos e ao ciclo avaliativo que se iniciaram 

no  mês de janeiro de 2013. 

Acompanhamento (Monitorização e 

reformulação de objetivos) 
Monitorização 

A monitorização do desempenho destina-se a: 

 Clarificar aspetos que se mostrem úteis à avaliação; 

 Recolher, de modo participativo, reflexões sobre o modo como se desenvolve o 

desempenho; 
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 Servir de apoio para uma mais fundamentada avaliação; 

 Reformular os objetivos e os resultados a atingir, nos casos de superveniência de 

condicionantes que impeçam o previsto desenrolar da atividade. 

Este procedimento é registado em documento próprio (ficha) e pode ser desencadeado por 

iniciativa do avaliador ou a pedido do avaliado. 

Podem realizar-se tantas reuniões quantas as consideradas necessárias pelas partes. 

Reformulação de objetivos 

A reformulação de objetivos deve ocorrer logo que conhecidos os factos supervenientes que 

justifiquem a impossibilidade ou inutilidade de os prosseguir total ou parcialmente. 

Esta alteração é efetuada em ficha própria e não deve ocorrer no final do ciclo anual de gestão 

nem depois de os objetivos já terem sido cumpridos. 

 

Direitos, garantias e deveres dos avaliados 
Avaliação e fixação de objetivos 

Ter conhecimento dos objetivos, fundamentos, conteúdo e funcionamento do sistema de 

avaliação. 

Solicitar ao seu avaliador a marcação da reunião de avaliação e de contratualização de 

objetivos. Caso o avaliador não atenda ao seu pedido, pode o avaliado solicitar ao dirigente 

máximo do serviço. 

Aceder aos meios e condições necessários ao seu desempenho de acordo com os objetivos 

fixados. 

Apreciação pela comissão paritária 

Solicitar ao dirigente máximo que o seu processo seja apreciado pela comissão paritária, 

apresentando a respetiva fundamentação. 
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Reclamação da avaliação atribuída 

Reclamar ao dirigente máximo, no prazo de 5 dias úteis, contados a partir da data do 

conhecimento da homologação, juntamente com os necessários fundamentos. 

Recurso hierárquico 

Recorrer por via hierárquica ou tutelar da decisão sobre a reclamação ou da homologação da 

avaliação ao membro do Governo que superintende no serviço onde o trabalhador exerce 

funções, acompanhado da respetiva fundamentação. Trata-se de um recurso facultativo, cujo 

prazo de interposição é de 3 meses. 

Recurso contencioso 

Recorrer jurisdicionalmente, nos termos gerais de direito, para os tribunais administrativos: 

 Do ato de homologação da avaliação de desempenho (*); 

 Da decisão sobre reclamação do ato de homologação (*); 

 Da decisão sobre o recurso hierárquico. 

Notas: 

(*) Ambos os atos são proferidos pelo dirigente máximo do serviço. 

Se o trabalhador tiver optado pelo recurso hierárquico ou tutelar, só pode recorrer dessa 

decisão se ainda se encontrar a decorrer o prazo para interpor recurso contencioso que é, em 

regra, de 3 meses após o conhecimento do ato administrativo de que se recorre. 

Legislação: - Lei n.º 66-B/2007, de 28 de dezembro, artigo 68.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 
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SEGURANÇA, HIGIENE E 

SAÚDE NO TRABALHO 

(SHST) 
 

Deveres do Município de São Brás de 

Alportel em matéria de SHST 
A existência de condições de segurança, higiene e saúde no trabalho constitui o requisito 

essencial para que o trabalhador se sinta bem no seio da organização, refletindo-se 

positivamente no seu desempenho profissional, aumentando a competitividade com a 

diminuição da sinistralidade, sendo parte integrante de qualquer programa de prevenção de 

riscos profissionais. 

Reconhecendo este pressuposto, uma das prioridades de atuação do Município de São Brás de 

Alportel tem sido, a de proporcionar a todos os trabalhadores, condições de trabalho que 

assegurem a sua realização pessoal e profissional. 
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De acordo com o artigo 222º do Regulamento do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, o 

Município de São Brás de Alportel deve: 

 Proceder, na conceção das instalações, dos locais e processos de trabalho, à 

identificação dos riscos previsíveis, combatendo na origem, anulando ou limitando os 

seus efeitos, por forma a garantir um nível eficaz de proteção; 

 Proceder à avaliação dos riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores, com a 

adoção de convenientes medidas de prevenção; 

 Proceder, na aquisição de máquinas e equipamentos à identificação de riscos, optando 

preferencialmente por equipamentos de trabalho ergonomicamente mais adequados 

e de menores riscos; 

 Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso;  

 Assegurar que as exposições aos agentes químicos, físicos e biológicos nos locais de 

trabalho não constituam risco para a saúde dos trabalhadores; 

 Planificar a prevenção num sistema coerente que tenha em conta a componente 

técnica, a organização do trabalho, as relações sociais e os fatores materiais inerentes 

ao trabalho; 

 Ter em consideração, na organização dos meios de prevenção, não só os 

trabalhadores, como também terceiros susceptiveis de serem abrangidos pelos riscos 

na realização dos trabalhos, quer nas instalações quer no exterior;  

 Dar prioridade às medidas de proteção coletiva em relação às medidas de proteção 

individual; 

 Assegurar a vigilância adequada da saúde dos trabalhadores em função dos riscos a 

que se encontram expostos no local de trabalho; 

 Estabelecer, em matéria de primeiros socorros, de combate a incêndios e de 

evacuação de trabalhadores, as medidas que devem ser adotadas e a identificação dos 

trabalhadores responsáveis pela sua aplicação, bem como assegurar os contactos 

necessários com as entidades exteriores competentes para realizar aquelas operações 

e as de emergência médica; 

 Promover e dinamizar a formação e a informação para os trabalhadores, 

representantes dos trabalhadores e chefias nos domínios da segurança, higiene e 

saúde no trabalho; 

 Assegurar a manutenção das instalações, máquinas, materiais, ferramentas e 

utensílios de trabalho, nas devidas condições de segurança; 
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 Fornecer aos trabalhadores os Equipamentos de Proteção Individual necessários e 

adequados; 

 Proceder a consultas aos representantes dos trabalhadores ou na sua falta, aos 

próprios trabalhadores. 

 

Deveres dos trabalhadores em matéria de 

SHST 
Constituem deveres dos trabalhadores: 

 Respeitar, cumprir e colaborar com as prescrições de segurança, higiene e saúde no 

trabalho; 

 Zelar pela sua segurança e saúde, bem como pela segurança e saúde das outras 

pessoas que possam ser afetadas pelas suas ações ou omissões no trabalho; 

 Utilizar corretamente e segundo as instruções transmitidas, máquinas, aparelhos, 

instrumentos, substâncias perigosas e outros equipamentos e meios postos à sua 

disposição, designadamente os equipamentos de proteção coletiva e individual, bem 

como cumprir os procedimentos de trabalho estabelecidos; 

 Cooperar, para a melhoria do sistema de segurança, higiene e saúde no trabalho; 

 Não praticar atos que possam originar situações perigosas, nomeadamente, alterar, 

danificar ou retirar dispositivos de segurança ou sistemas de proteção, ou interferir 

com métodos de laboração que visem diminuir os riscos de acidente ou doenças 

profissionais; 

 Tomar conhecimento da informação e participar na formação sobre segurança, higiene 

e saúde no trabalho, proporcionada pelo Município; 

 Respeitar a sinalização nos locais de trabalho e zelar pelo seu bom estado e 

conservação; 
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 Comunicar imediatamente ao superior hierárquico ou, não sendo possível, aos 

trabalhadores que tenham sido designados para se ocuparem de todas ou algumas das 

atividades de segurança, higiene e saúde no trabalho as avarias e deficiências por si 

detetadas que se lhe afigurem suscetíveis de originar perigo grave e iminente, assim 

como qualquer defeito verificado nos sistemas de proteção; 

 Comparecer aos exames médicos e realizar todos os exames complementares de 

diagnóstico e testes que visem garantir a segurança, higiene e a saúde no trabalho. 

 

Direitos dos Trabalhadores em matéria de 

SHST 
Todos os trabalhadores, assim como os seus representantes, têm direito a receber 

informação adequada e atualizada sobre: 

 Riscos profissionais, medidas de proteção e prevenção e a forma como se aplicam ao 

posto de trabalho ou função, 

 Medidas e instruções a adotar em caso de perigo grave e iminente; 

 Medidas de primeiros socorros, combate a incêndios e evacuação de trabalhadores, 

bem como trabalhadores ou serviços encarregues de os pôr em prática. 
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Saúde no Trabalho 
O Município de São Brás de Alportel, promove a realização de exames de saúde, tendo em 

vista verificar a aptidão física e psíquica do trabalhador para o exercício da sua profissão, bem 

como a repercussão do trabalho e das suas condições na saúde do trabalhador.  

São realizados os seguintes exames de saúde: 

 Exames de admissão (antes do início da prestação de trabalho ou, se a urgência da 

admissão o justificar, nos 15 dias seguintes); 

 Exames periódicos, (anuais para os trabalhadores com idade superior a 50 anos e de 

dois em dois anos para os restantes trabalhadores); 

 Exames ocasionais, (sempre que haja alterações substanciais nos componentes 

materiais de trabalho que possam ter repercussão nociva na saúde do trabalhador, 

bem como no caso de regresso ao trabalho depois de uma ausência superior a 30 dias 

por motivo de doença ou acidente). 

Ficha Clinica: 

Todas as observações clínicas relativas aos exames de saúde são anotadas na ficha clínica do 

trabalhador. 

A Ficha clinica está sujeita a sigilo profissional pelo que poderá ser apenas facultada pelo 

médico do trabalho às autoridades de saúde e aos médicos do serviço com competência 

inspetiva do Ministério responsável pela área laboral. 

O trabalhador tem direito à consulta da respetiva ficha clinica, podendo solicitar cópia da 

mesma, quando deixar de prestar serviço no Município de São Brás de Alportel. 

Ficha de Aptidão: 

Face ao resultado dos exames de admissão, periódicos ou ocasionais, o médico do trabalho 

preenche uma ficha de aptidão, da qual remete uma cópia ao responsável de recursos  
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humanos do Município de São Brás de Alportel, que deverá dar conhecimento da mesma aos 

serviços de SHST e ao superior hierárquico do trabalhador. 

A ficha de aptidão não contém elementos que envolvam segredo profissional. 

Quando o resultado do exame de saúde revelar aptidão condicionada do trabalhador, o 

médico do trabalho deve indicar quais as limitações para as funções desempenhadas. Se o 

resultado do exame de saúde revelar a inaptidão do trabalhador, o médico do trabalho deve 

indicar outras funções que aquele possa desempenhar. 

 

Representantes dos Trabalhadores para 

SHST 

Quem São? 
Todos os trabalhadores vinculados ao Município de São Brás de Alportel têm direito a eleger e 

ser eleitos representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho. 

O exercício das funções de representação não implica a perda de quaisquer direitos ou 

regalias. 

Os representantes dos trabalhadores eleitos no âmbito da segurança e saúde no trabalho 

representam todos os trabalhadores do Município perante: 

1) Os próprios trabalhadores; 

2) O Município; 

3) As estruturas sindicais que possam estar representadas no órgão ou serviço; 

4) As entidades do estado, designadamente com a área inspetiva da Autoridade para as 

Condições de Trabalho, a Autoridade de Saúde mais próxima do local de trabalho, o 

Provedor de Justiça, os Grupos Parlamentares da Assembleia da República e os 

Ministérios. 
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Os representantes dos trabalhadores para a segurança higiene e saúde no trabalho são eleitos 

por voto direto e secreto segundo o princípio da representação democraticamente 

proporcional pelo método de Hondt. 

Os representantes dispõem, para o exercício das suas funções, de um crédito de cinco horas 

por mês. 

O mandato dos representantes dos trabalhadores é de três anos. 

 

Acidentes de Trabalho 

Conceito de Acidente de trabalho 
O Acidente de trabalho é todo o acidente que se verifique no local e durante o tempo de 

trabalho e produza diretamente ou indiretamente lesão corporal, perturbação funcional ou 

doença de que resulte redução na capacidade de trabalho ou a morte. 

Considera-se também acidente de trabalho: 

 O ocorrido no trajeto de ida e de regresso para e do local de trabalho; 

 No local de trabalho e fora deste, quando no exercício do direito de reunião ou de 

atividade de representante dos trabalhadores, nos termos da lei; 

 No local de trabalho, quando em frequência de curso de formação profissional ou, fora 

do local de trabalho, quando exista autorização expressa da entidade empregadora 

para tal frequência; 

 Fora do local ou do tempo de trabalho, quando verificado na execução de serviços 

determinados pela entidade empregadora ou por esta consentida; 
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O Município deve comunicar ao serviço com competência inspetiva do ministério responsável 

pela área laboral, os acidentes mortais ou que evidenciem uma situação particularmente 

grave, nas vinte e quatro horas seguintes à ocorrência. 

O Município transferiu a responsabilidade pela reparação dos acidentes de trabalho para uma 

entidade seguradora. 

 

Descaraterização do Acidente de Trabalho 
Podem verificar-se diversas circunstâncias associadas à causalidade dos acidentes que 

determinam a descaracterização de um acidente de trabalho, daí decorrendo a não 

consideração do direito à reparação, nomeadamente: 

a) Comportamento doloso ou violação injustificada por parte do sinistrado das condições 

de segurança estabelecidas. 

b) Negligência grosseira por parte do sinistrado. 

c) Privação permanente ou acidental do uso da razão do sinistrado. 

d) Ocultação de predisposição patológica do sinistrado para o acidente. 

 

Participação do Acidente Trabalho 
Ocorrido um acidente, o trabalhador, por si ou interposta pessoa, deve participá-lo por escrito 

ou verbalmente ao respetivo superior hierárquico. 

A participação por escrito deve ser realizada na secção de Recursos Humanos, no prazo 

máximo de dois dias a contar da data do acidente, bem como ao serviço de Segurança e 

Higiene no trabalho. 

  



70  Manual do Colaborador 

 

 

 

 

 

 

 

A não participação do acidente de trabalho nos prazos acima mencionados, determina a perda 

do direito à reparação. 

 

Consumo de Bebidas Alcoólicas 
O consumo excessivo de bebidas alcoólicas, além de prejudicar a saúde, pode ser responsável 

por acidentes de trabalho, alterações psicológicas e perturbações na relação com os outros 

trabalhadores. 

Trabalhar com álcool no sangue pode levar à falta de concentração, quedas, comportamentos 

violentos e conflitos laborais, influenciando negativamente a sua imagem e do Município de 

São Brás de Alportel. 

Durante o horário de trabalho, não consuma bebidas alcoólicas. Faça-o nas suas horas de lazer, 

sempre com moderação e nunca nas 6 horas que antecedem à sua entrada ao serviço. 

 

“Trabalhar sob o efeito do álcool: Um problema a combater” 
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UTILIZAÇÃO DE 

VIATURAS 
 

Apenas poderão circular, em serviço do Município, as viaturas municipais que possuem os 

documentos legalmente exigíveis (documento único do automóvel, ou equivalente, inspeção 

periódica válida, certificado internacional de seguro válida – carta verde) e que estejam 

munidas de todos os instrumentos necessários à sua circulação (triângulo de sinalização, pneu 

suplente e colete refletor). 

Os veículos deverão parquear nas instalações do Município destinadas a esse fim, quando não 

se encontrarem em serviço, salvo indicação expressa em contrário. 

 

Capacidade de Condução 
Os trabalhadores do Município que estiverem habilitados pela licença de condução legalmente 

exigida podem conduzir os veículos municipais mediante autorização superior. 
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Responsabilidade dos Condutores face ao 

Código da Estrada 
Os condutores dos veículos municipais deverão conduzir sempre com a máxima precaução, 

respeitando rigorosamente o Código da Estrada e demais legislação em vigor. 

Os condutores dos veículos municipais são responsáveis pelas infrações ao Código da Estrada e 

demais legislação em vigor, cometidas no exercício da condução, não se eximindo por via 

daquela circunstância ao cumprimento das respetivas sanções nomeadamente ao pagamento 

de coimas ou multas. 

Os trabalhadores do Município que conduzam regularmente veículos municipais ou estejam 

em vias de o fazer aos quais foram aplicadas sanções inibitórias de conduzir, ou foram sujeitos 

a proibição médica de o fazer, deverão de imediato, comunicar esse facto ao seu superior 

hierárquico. 

 

Responsabilidade dos condutores face ao 

Veiculo Municipal 
 

Todo o condutor é responsável pelo veículo municipal que vai conduzir, competindo-lhe: 

a) Proceder, diariamente, à inspeção visual do veículo, para verificar se o mesmo 

apresenta quaisquer danos visíveis. 

b) Zelar pela boa conservação do veículo, promovendo a sua lavagem exterior e limpeza 

interior sempre que necessário; 

c) Fazer cumprir as revisões periódicas de manutenção indicadas pelo setor de 

transportes e oficina; 
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d) Verificar se o veículo tem a documentação e acessórios para poder circular; 

e) Participar de imediato qualquer dano ou anomalia ou falta de componentes ao 

superior hierárquico; 

f) Antes de iniciar a condução verificar o nível de óleo, de água, bem como o estado e 

pressão dos pneus; 

g) Preencher diariamente o livro de controlo de utilização de viaturas 

 

É expressamente proibido aos condutores: 

a) Introduzir ou transportar animais no interior das viaturas;  

b) Fumar no interior das viaturas; 

c) Ingerir qualquer tipo de bebidas alcoólicas ou de substâncias psicotrópicas; 

d) Transportar pessoas estranhas ao serviço; 

 

Participação de Avaria 
Quando é detetada uma avaria deve ser preenchido pelo condutor de veículos municipais um 

modelo normalizado a ser fornecido pelo setor de transportes e oficina.  

Se a avaria for considerada por esta impeditiva de continuar a circular, o veículo é entregue ao 

responsável da oficina mecânica de imediato.  

Se o veículo não se puder deslocar à oficina em razão da avaria, deverá o seu condutor, com a 

maior brevidade, avisar o setor de viaturas que promoverá o seu reboque. 
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Abastecimento 
Os veículos municipais serão abastecidos nos postos de abastecimento com os quais o 

município tem contrato, mediante a apresentação de um cartão magnético, a marcação dos 

quilómetros registados, a indicação dos códigos individuais do condutor e da viatura, devendo 

posteriormente ser entregue o comprovativo do abastecimento no setor de viaturas. 

 

Acidente de Viação 
Em caso de acidente de viação deve ser adotado o seguinte procedimento: 

1) Quando o acidente envolver outro ou outros veículos, o condutor deverá, se tal for 

possível, proceder ao correto preenchimento de declaração amigável para efeitos de 

seguro, declaração essa que deverá ser entregue, no mais curto espaço de tempo 

possível, no serviço de seguros. 

2) Caso não seja possível, por qualquer razão, o preenchimento da declaração a que se 

refere o número anterior, o condutor deverá chamar as autoridades policiais 

competentes, para que seja levantado o respetivo auto e deverá recolher todos os 

dados referentes ao outro ou aos outros veículos intervenientes no acidente 

(matrícula, marca e modelo das viaturas, nome do condutor, número da sua carta de 

condução, companhia de seguros em que o veiculo está assegurado o número da 

respetiva apólice), assim como a identificação das testemunhas do acidente, se as 

houver.  

3) Para além da situação prevista no número anterior, o condutor deverá solicitar a 

intervenção das autoridades policiais competentes sempre que: 

a) O condutor de qualquer outra viatura interveniente no acidente não apresente, 

no momento, a sua carta de condução e os demais documentos necessários à sua 

identificação, bem como a documentação respeitante ao veículo, incluindo o 

comprovativo da validade da apólice do respetivo seguro; 
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b) O condutor de qualquer outra viatura interveniente no acidente se ponha em fuga 

ou manifeste um comportamento aparentemente indiciador de que se encontra 

sob o efeito de álcool, de estupefacientes ou de outras substâncias psicotrópicas; 

c) Do acidente resultem danos corporais ou danos materiais graves; 

d) A outra ou uma das outras viaturas envolvidas no acidente tenham matricula 

estrangeira. 

4) No caso de o outro condutor de veículo se por em fuga, o condutor deverá procurar 

anotar a matrícula, a marca, o modelo e a cor da viatura.  
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AMBIENTE 

INFORMÁTICO 
 

Rede Local de Dados 
A todos os colaboradores com atividade administrativa, de modo a terem acesso à Intranet, é 

fornecido um nome de utilizador (login) e respetiva senha de acesso (password). Salvo raras 

exceções, este login é a conjugação do primeiro nome e apelido, separados por um ponto.  

Normalmente, no primeiro acesso à Intranet será solicitada a alteração da senha de acesso 

que é pessoal e intransmissível. A criação de uma senha de acesso forte (mínimo de 8 

caracteres, divididos entre letras, números e caracteres especiais) é recomendada. 

O acesso à rede só pode ser feito por sistemas devidamente autorizados. O pedido de 

autorização de acesso à rede e aos recursos nestas disponíveis deverá ser feito ao Gabinete de 

Informática pelo responsável da secção do colaborador. 
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Endereços de Correio Eletrónico 
Para a comunicação interna sob a forma escrita privilegia-se o recurso ao correio eletrónico. 

Neste sentido, a cada colaborador que exerça serviços administrativos é atribuída uma conta 

de correio eletrónico institucional, para troca de informação institucional dentro e fora da 

Intranet do Município de São Brás de Alportel. 

No início da ligação de qualquer colaborador ao Município, depois de devidamente autorizado, 

o Gabinete de Informática irá fornecer um endereço de correio eletrónico, com a seguinte 

nomenclatura: nome.apelido@cm-sbras.pt. 

A caixa de correio tem a dimensão de 300 MB que poderá ser aumentada consoante as 

necessidades específicas do serviço, e dado estar centralizada no Servidor de Correio 

Eletrónico estão salvaguardadas as cópias de segurança. 

Embora o serviço de correio eletrónico tenha carácter institucional, não existe nenhuma razão 

para não ser utilizado para fins pessoais, desde que o seu uso respeite a organização. 

Telefones 
Tenha em atenção que os telefones existentes em todo o edifício servem para comunicação 

interna de caráter imprescindível ao desempenho da atividade laboral, sendo que lhe é 

permitido utilizar o telefone instalado na sua secretária, ao qual corresponde uma 

determinada extensão.  

Para efetuar chamadas internas apenas terá que marcar os quatro dígitos da extensão para 

onde deseja falar. 

Para efetuar chamadas externas, caso lhe seja permitido, tem acesso direto à rede e deve 

marcar o dígito “0”, e seguidamente o número que pretende. 

Todas as chamadas ficam registadas. Poderá ainda receber chamadas externas diretamente na 

sua extensão, desde que tenha linha própria, devendo do exterior, ser marcado o número que 

lhe estiver atribuído. 
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Enterprise Resource Planning - ERP 
O Município de São Brás de Alportel dispõe de inúmeras aplicações para gestão dos mais 

variados serviços. O nosso ERP é composto por diversas aplicações nas áreas Financeira 

(Sistema de Contabilidade Autárquica - SCA, Sistema de Gestão de Tesouraria - SGT, Obras por 

Administração Direta – OAD, Gestão de Stocks – GES, Sistema de Inventário e Cadastro 

Patrimonial – SIC, Sistema de Taxas e Licenças – TAX, Sistema de Controlo de Empreitadas – 

SCE), Recursos Humanos (Sistema de Gestão de Pessoal – SGP, Sistema de Beneficiários da 

ADSE – SBA), Urbanismo (Sistema de Processos de Obras), Jurídico (Sistema de Execuções 

Fiscais – SEF), Administrativo (Sistema de Gestão Documental – SGD, Sistema de Gestão de 

Água) e Informática (Aplicação de Administração da AIRC – ADM). 

Podemos destacar a aplicação informática de gestão documental – Sistema de Gestão 

Documental (SGD) pela sua transversalidade na organização. Nesta aplicação são registados 

todos os documentos entrados, saídos e de produção interna que careçam de despacho 

superior. É ainda possível preencher qualquer documento, formulário, requerimento, etc., e 

submete-lo eletronicamente sem necessidade de utilizar qualquer documento escrito. O 

acesso a todas estas aplicações é realizado com as credenciais de login e palavra-passe própria. 

 

Impressoras em Rede 
O Município dispõe de um sistema de impressão em rede que permite fazer impressões, 

fotocópias e digitalizações. Nos computadores de secretária, a impressora mais próxima estará 

instalada por omissão. 

No caso de a sua atividade exigir a utilização de computador portátil pessoal, para poder 

usufruir deste serviço deverá ser solicitado ao Gabinete de Informática a instalação da 

impressora. 

Para se utilizar deverá escolher na impressora a opção print ou copy, consoante o trabalho. O 

sistema de impressão permite que o trabalho possa ser levantado em qualquer impressora 

central do Município. 
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Todos os documentos e registos internos deverão ser impressos a preto, exceto ofícios e 

outros documentos formais. 
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