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Aviso: Alteração do endereço eletrónico para entrega de documentos a publicar no Boletim do Trabalho e Emprego

O endereço eletrónico da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho para entrega de documentos a publicar 
no Boletim do Trabalho e Emprego passou a ser o seguinte: dsrcot@dgert.mee.gov.pt

De acordo com o Código do Trabalho e a Portaria n.º 1172/2009, de 6 de outubro, a entrega em documento electrónico 
respeita aos seguintes documentos:

a) Estatutos de comissões de trabalhadores, de comissões coordenadoras, de associações sindicais e de associações de 
empregadores;

b) Identidade dos membros das direcções de associações sindicais e de associações de empregadores;
c) Convenções colectivas e correspondentes textos consolidados, acordos de adesão e decisões arbitrais;
d) Deliberações de comissões paritárias tomadas por unanimidade;
e) Acordos sobre prorrogação da vigência de convenções coletivas, sobre os efeitos decorrentes das mesmas em caso de 

caducidade, e de revogação de convenções.

Nota: 
- A data de edição transita para o 1.º dia útil seguinte quando coincida com sábados, domingos e feriados.
- O texto do cabeçalho, a ficha técnica e o índice estão escritos conforme o Acordo Ortográfico. O conteúdo dos textos é 

da inteira responsabilidade das entidades autoras.

Execução gráfica: Gabinete de Estratégia e Planeamento/Centro de Informação e Documentação - Depósito legal n.º 8820/85.

472



Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 8, 28/2/2013

CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL

ARBITRAGEM PARA DEFINIÇÃO DE SERVIÇOS MÍNIMOS

...

REGULAMENTAÇÃO DO TRABALHO

DESPACHOS/PORTARIAS

...

PORTARIAS DE CONDIÇÕES DE TRABALHO

...

PORTARIAS DE EXTENSÃO

...

CONVENÇÕES COLETIVAS

Acordo de empresa entre a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Reguengos de Mon-
saraz e o SNBP - Sindicato Nacional dos Bombeiros 

Profissionais

CAPÍTULO I

Âmbito, vigência, denúncia e revisão

Cláusula 1.ª

Âmbito

1- O presente acordo de empresa, adiante designado por 
acordo, aplica-se em todo o território português.

2- O presente acordo é vertical e obriga, por um lado, a 
Associação Humanitária dos Bombeiros de Reguengos de 
Monsaraz, e por outro lado, todos os trabalhadores cujas ca-
tegorias profissionais estejam previstas neste acordo e repre-
sentados pelo Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissio-
nais (adiante designado por SNBP).

3- O presente acordo abrange potencialmente 24 trabalha-
dores, estando as categorias profissionais abrangidos pelo 
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mesmo descritos nos anexos I, II e III.

Cláusula 2.ª

Vigência

1- O presente acordo colectivo de trabalho entra em vigor 
cinco dias após a data da sua publicação no Boletim do Tra-
balho e Emprego e terá um período mínimo de vigência de 
dois anos. 

2- As tabelas salariais e demais cláusulas de expressão pe-
cuniária terão uma vigência mínima de 12 meses, contados 
a partir de 1 de Fevereiro de 2013 podendo ser revistas anu-
almente.

Cláusula 3.ª

Denúncia 

1- O presente acordo colectivo não pode ser denunciado, 
antes de decorridos 10 meses após a data referida no n.º 2 
da cláusula 2.ª, em relação às tabelas salariais e demais cláu-
sulas de expressão pecuniária, ou 20 meses, tratando-se do 
restante clausulado. 

2- Terminado o prazo de vigência do acordo sem que as 
partes o tenham denunciado, a qualquer momento, se poderá 
dar início ao processo de revisão. 

3- A denúncia deverá ser acompanhada de proposta escrita 
das cláusulas que se pretenda rever, através de carta regista-
da com aviso de recepção. 

4- A resposta será também por escrito e incluirá contrapro-
posta para todas as matérias que a parte que responde não 
aceite. Esta devera ser enviada por carta registada com aviso 
de recepção nos 30 dias seguintes à recepção da proposta. 

5- As negociações sobre a revisão do presente acordo de-
verão iniciar-se nos 30 dias posteriores à apresentação da 
contraproposta e estarem concluídas também no prazo de 30 
dias, prorrogáveis por períodos de quinze dias, por acordo 
das partes. 

CAPÍTULO II

Admissão e carreira profissional

Cláusula 4.ª

Condições gerais de admissão

Sem prejuízo de outras condições mínimas que resultem 
da lei ou deste documento, entende-se como condições ge-
rais de admissão de bombeiros:

a) Ter idade mínima de 18 anos;
b) Ser preferencialmente bombeiro voluntário;
c) Ter aptidão física e profissional indispensável ao exer-

cício das funções a desempenhar. A necessidade de qualquer 
exame médico, será sempre a expensas da associação.

Cláusula 5.ª

Modalidades dos contratos

1- Os trabalhadores abrangidos por este acordo de empresa 
podem ser contratados com o carácter permanente ou a ter-

mo certo ou incerto.
2- Consideram-se permanentes os trabalhadores admitidos 

para exercerem funções com carácter de continuidade e por 
tempo indeterminado.

Cláusula 6.ª

Período experimental

1- A admissão de trabalhadores por tempo indeterminado 
poderá ser feita a título experimental por um período de no-
venta dias, salvo para quadros e chefias em que poderá tal 
prazo ser alargado até duzentos e quarenta dias.

2- Durante o período experimental qualquer das partes po-
derá fazer cessar o contrato de trabalho, independentemente 
da invocação dos motivos ou do pagamento de qualquer in-
demnização de compensação.

3- Findo o período de experiência, ou antes, se a direcção 
da associação o manifestar por escrito, a admissão torna-se 
definitiva, contando-se a antiguidade do trabalhador desde a 
data de admissão a título experimental.

4- Entende-se que a direcção da associação renuncia ao 
período experimental sempre que admita ao serviço um 
trabalhador a quem tenha oferecido melhores condições de 
trabalho do que aquele que tinha na empresa onde prestava 
serviço anteriormente e com a qual tenha rescindido o seu 
contrato em virtude dessa proposta.

Cláusula 7.ª

Admissão para efeitos de substituição

1- A admissão de qualquer bombeiro para efeitos de subs-
tituição temporária entende-se sempre feita a título provisó-
rio, mas somente no período de ausência do substituído. 

2- A entidade patronal deverá dar ao substituto, no acto de 
admissão, conhecimento expresso por escrito de que o seu 
contrato pode cessar, com aviso prévio de 15 dias, logo que 
o titular se apresente e reocupe o lugar.

3- No caso de o trabalhador admitido nestas condições 
continuar ao serviço para além de quinze dias após o regres-
so daquele que substituiu ou não lhe seja dado o aviso pré-
vio, deverá a admissão considerar-se definitiva, para todos os 
efeitos, a contar da data da admissão provisória. 

Cláusula 8.ª

Categorias profissionais

1- Os bombeiros assalariados deverão ser capazes de de-
sempenhar todas as missões dos corpos de bombeiros pre-
vistas no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 248/2012 de 21 de 
Novembro de 2012.

2- Os bombeiros assalariados serão enquadrados funcio-
nalmente de harmonia com as funções do anexo I.

3- A direcção pode, quando o interesse da associação o 
exija, encarregar o trabalhador de exercer temporariamente 
funções não compreendidas na actividade contratada desde 
que tal não implique modificação substancial da posição do 
trabalhador.

4- O disposto no número anterior não pode implicar di-
minuição da retribuição, tendo o trabalhador direito às con-
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dições de trabalho mais favoráveis que sejam inerentes às 
funções exercidas. 

Cláusula 9.ª

Quadro de pessoal

A fixação do quadro de pessoal, obedece aos seguintes 
princípios:

a) Identificação das categorias necessárias e adequadas à 
prossecução das respectivas atribuições;

b) As dotações de efectivos por categoria são feitas anual-
mente através dos respectivos orçamentos tendo em conta o 
desenvolvimento da carreira dos bombeiros.

Cláusula 10.ª

Ingresso

O ingresso na carreira faz-se, em regra, no primeiro esca-
lão da categoria de base e pode ser condicionado à frequên-
cia com aproveitamento de estágio probatório.

Cláusula 11.ª

Acesso

1- A progressão na carreira faz-se por promoção precedida 
por concurso.

2- Designa-se por promoção a mudança para a categoria 
seguinte da carreira e opera-se para escalão a que correspon-
da remuneração base imediatamente superior.

3- A promoção depende da verificação cumulativa das se-
guintes condições:

a) Desempenho adequado;
b) Tempo mínimo de serviço efectivo na categoria imedia-

tamente inferior;
c) Existência de vaga.
4- A progressão horizontal na categoria não carece de con-

curso.

Cláusula 12.ª

Bons serviços e mérito excepcional

1- A direcção da associação, por sua iniciativa ou por pro-
posta do comando pode atribuir menções de bons serviços e 
de mérito excepcional.

2- A proposta para a sua atribuição tem que ser fundamen-
tada e deve atender ao trabalho desenvolvido no seio da as-
sociação e na defesa dos seus objectivos.

CAPITULO III

Carreira

Cláusula 13.ª

Promoções na carreira

1- A promoção à categoria superior é feita por concurso 
precedido de curso de formação.

2- Os concursos são abertos sempre que existam vagas nas 
respectivas categorias.

Cláusula 14.ª

Escalão de promoção

1- A promoção à categoria superior da respectiva carreira, 
faz-se da seguinte forma:

a) Para o escalão 1 da categoria para a qual se faz a pro-
moção;

b) Para o escalão que, na estrutura remuneratória da ca-
tegoria para a qual se faz a promoção, corresponde o índice 
mais aproximado se o trabalhador já vier auferindo remune-
ração igual ou superior à do escalão.

2- Sempre que do disposto no número anterior resultar um 
impulso salarial inferior a 5 pontos a integração na nova ca-
tegoria faz-se no escalão seguinte da estrutura da nova cate-
goria.

Cláusula 15.ª

Progressão

1- A progressão horizontal nas categorias faz-se por mu-
dança de escalão.

2- A mudança de escalão depende da avaliação do desem-
penho e da permanência no escalão imediatamente anterior 
pelo período de 3 anos.

3- A aplicação de pena disciplinar superior a repreensão 
escrita num determinado ano, determina a não consideração 
do tempo de serviço prestado nesse ano para efeitos de pro-
gressão.

Cláusula 16.ª

Condições excepcionais de progressão

O período de três anos previsto no número dois do artigo 
anterior pode ser reduzido de um ou mais anos em função de 
bons serviços prestados ou em especiais situações de mérito, 
respectivamente.

Cláusula 17.ª

Formalidades

1- A progressão na carreira é feita de acordo com a legisla-
ção em vigor e é objecto de avaliação de desempenho tendo 
por base os objectivos definidos pela associação.

2- O direito à remuneração pelo escalão superior vence-se 
no dia 1 do mês seguinte à decisão de progressão.

Cláusula 18.ª

Diuturnidades

São extintas as diuturnidades, as quais são incluídas no 
valor da remuneração-base auferida pelos trabalhadores.

Cláusula 19.ª

Salvaguarda de direitos

1- O presente acordo de empresa é aplicável a todos os 
trabalhadores pertencentes ao corpo de bombeiros e cujas ca-
tegorias profissionais estejam previstas neste acordo, salva-
guardando-se os direitos adquiridos em matéria salarial até à 
respectiva integração na tabela salarial.

2- O tempo de serviço prestado na categoria de que o tra-
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balhador é titular conta para efeitos de progressão nas carrei-
ras horizontais.

CAPÍTULO IV

Direitos e deveres

Cláusula 20.ª

Deveres da entidade patronal

São deveres da direcção da associação cumprir as orien-
tações específicas estabelecidas no acordo de empresa e na 
legislação do trabalho em geral, nomeadamente:

a) Passar certificados ao trabalhador contendo todas as re-
ferências por este expressamente solicitadas e que constem 
do seu processo individual; 

b) Colocar à disposição dos trabalhadores bombeiros todo 
o equipamento adequado ao exercício das funções para as 
quais foram contratados;

c) Facilitar aos trabalhadores que o solicitem a frequência 
de cursos de formação, reciclagem ou aperfeiçoamento pro-
fissional;

d) Não exigir aos trabalhadores a execução de actos ilíci-
tos ou que violem normas de segurança;

e) Facultar às associações sindicais, todas as informações 
e esclarecimentos quanto à aplicação do presente acordo de 
empresa; 

f) Facultar ao trabalhador a consulta do seu processo indi-
vidual, sempre que este o solicite;

g) Sempre que haja condições e possibilidades materiais, 
pôr à disposição dos trabalhadores da associação, instalações 
adequadas, para reuniões gerais de trabalhadores desta, que 
visem os seus interesses laborais;

h) Fixar os objectivos individuais em conjunto com o 
bombeiro tendo em vista a sua avaliação de desempenho.

Cláusula 21.ª

Higiene e segurança

1- Deverá a direcção da associação enquanto entidade em-
pregadora segurar todos os trabalhadores, no valor de 100 % 
da sua retribuição normal, incluindo todas as prestações que 
revistam carácter de regularidade, de modo a que, em caso 
de acidente ou doença profissional, sejam salvaguardados os 
interesses dos mesmos.

2- O seguro deverá abranger o trabalhador durante o pe-
ríodo de trabalho e nas deslocações de ida e regresso para o 
trabalho.

3- Prevenir os riscos profissionais, através de campanhas 
de esclarecimento em colaboração com os departamentos es-
tatais próprios e as organizações sindicais respectivas.

4- A entidade patronal deverá também observar as normas 
de higiene e segurança decorrentes da legislação em vigor 
sobre aquelas matérias.

Cláusula 22.ª

Deveres dos trabalhadores

1- Atendendo à natureza das Associações Humanitárias 

de Bombeiros Voluntários, são deveres dos trabalhadores 
cumprir as orientações específicas estabelecidas no acordo 
de empresa e na legislação do trabalho em geral, nomeada-
mente:

a) Cumprir e fazer cumprir as ordens e determinações da 
direcção da associação e dos seus superiores hierárquicos;

b) Respeitar e fazer-se respeitar dentro dos locais de tra-
balho e em quaisquer instalações da associação, bem como 
pugnar por uma boa imagem desta;

c) Zelar pela conservação e boa utilização dos bens rela-
cionados com o seu trabalho que lhes estejam confiados;

d) Abster-se de negociar por conta própria ou alheia em 
qualquer local da associação ou em concorrência com esta;

e) Comparecer ao serviço com pontualidade e assiduidade;
f) Executar, de harmonia com a sua categoria profissional, 

as funções que lhes forem confiadas;
g) Cumprir e fazer cumprir rigorosamente as regras de hi-

giene e segurança no trabalho;
h) Acompanhar com interesse a aprendizagem daqueles 

que ingressem na associação e prestar aos seus colegas todos 
os conselhos e ensinamentos que lhes sejam úteis;

i) Guardar segredo profissional sobre todos os assuntos da 
associação que, não estejam autorizados a revelar, sem pre-
juízo de direito consignado na legislação em vigor;

j) Colaborar nas resoluções dos problemas que interessam 
ao desenvolvimento da associação, à elevação dos níveis de 
produtividade individual e global e à melhoria das condições 
de trabalho;

2- Os trabalhadores que desempenhem funções de chefia, 
deverão igualmente:

a) Cooperar com os demais departamentos e serviços da 
associação;

b) Colaborar na preparação e tratar com correcção os tra-
balhadores que chefiem e proporcionar aos mesmos, um bom 
ambiente de trabalho de forma a aumentar a produtividade;

c) Dar seguimento imediato às reclamações dirigidas às 
entidades superiores da associação, que lhe sejam apresen-
tadas.

Cláusula 23.ª

Garantia dos trabalhadores

É vedado à direcção da associação:
a) Despedir o trabalhador sem justa causa;
b) Opor-se, por qualquer forma, a que o trabalhador exer-

ça os seus direitos, bem como aplicar-lhe sanções por causa 
desse exercício;

c) Exercer pressão sobre o trabalhador para que actue no 
sentido de influir desfavoravelmente nas condições de traba-
lho dele ou dos seus companheiros;

d) Obrigar o trabalhador a adquirir bens ou utilizar servi-
ços fornecidos pela entidade patronal ou pessoa por ela in-
dicada;

e) Transferir o trabalhador para outro local de trabalho 
fora da zona de actuação própria do corpo de bombeiros;

f) Diminuir a retribuição ou baixar a categoria, salvo nos 
casos previsto na Lei Geral;

g) Efectuar na remuneração do trabalhador qualquer des-
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conto que não seja imposto pela lei ou não tenha autorização 
do interessado;

Despedir e readmitir trabalhadores, mesmo com o seu 
acordo, havendo propósito de os prejudicar em direitos e ga-
rantias.

Cláusula 24.ª

Direito à greve

É assegurado aos trabalhadores da associação o direito 
à greve nos termos legais, devendo ser fixados através de 
acordo entre os bombeiros e a entidade detentora do corpo 
de bombeiros os serviços mínimos adequados à salvaguarda 
dos riscos da zona de actuação própria do corpo de bombei-
ros.

Cláusula 25.ª

Quotização sindical

A entidade patronal obriga-se a cobrar e a enviar mensal-
mente às associações sindicais outorgantes as quantias pro-
venientes da quotização sindical dos trabalhadores que por 
escrito tenham autorizado o respectivo desconto, até o dia 15 
do mês seguinte àquele a que reportam.

Cláusula 26.ª

Direito das comissões de trabalhadores

Os direitos das comissões de trabalhadores, são os cons-
tantes da legislação em vigor.

CAPÍTULO V

Duração e prestação do trabalho

Cláusula 27.ª

Horário de trabalho, definição e princípios

1- Compete à direcção da associação estabelecer o horário 
de trabalho dos trabalhadores ao seu serviço, de acordo com 
o número seguinte e dentro dos condicionalismos legais, 
bem como a publicar o mapa de horário dos seus trabalhado-
res, em local bem visível.

2- Entende-se por horário de trabalho a determinação das 
horas de início e do termo do período normal de trabalho 
diário, bem como dos intervalos de descanso.

3- Sem prejuízo do disposto no número um desta cláusula 
e do demais previsto neste acordo colectivo, se pela associa-
ção ou pelo trabalhador surgirem situações pontuais e devi-
damente justificadas, que necessitem de ajustamentos relati-
vos ao período normal de trabalho, poderá este ser alterado, 
desde que exista acordo prévio entre as partes. 

4- O disposto no número anterior não prejudica a possibi-
lidade de a direcção da associação alterar o horário de tra-
balho de um ou mais trabalhadores, em virtude de situações 
imponderáveis, nomeadamente doença de outros trabalhado-
res ou situações relacionadas com emergências no âmbito da 
protecção civil, desde que o fundamento e a alteração não se 
prolongue por mais de dez dias, período este que pode ser 

prorrogado até 30 dias.
5- Havendo na associação trabalhadores que pertençam ao 

mesmo agregado familiar, a organização do horário de traba-
lho tomará sempre esse facto em conta, procurando assegu-
rar a prática de horários compatíveis com a respectiva vida 
familiar, desde que tal seja possível.

6- Em função da natureza das suas actividades, podem os 
serviços da associação adoptar uma ou, simultaneamente 
mais do que uma das seguintes modalidades de horário:

a) Horário rígido;
b) Trabalho por turnos;
c) Isenção de horário.

Cláusula 28.ª

Período normal de trabalho

1- A duração máxima de trabalho normal em cada semana, 
será de quarenta horas.

2- A duração de trabalho normal não deverá exceder as 
oito horas diárias, podendo ser distribuída por todos os dias 
da semana, de acordo com a organização do serviço, poden-
do tal limite ser ultrapassado nos termos previstos na alínea 
a) do n.º 1 do artigo 210.º do Código do Trabalho. 

3- Poderá a direcção da associação, organizar o horário de 
trabalho dos seus trabalhadores, em regime de turnos rotati-
vos semanalmente.

4- Sem prejuízo do disposto no n.º 1, o período normal de 
trabalho, para trabalhadores em regime de turnos rotativos e 
de laboração contínua, em molde de três turnos diários, não 
poderá exceder as 40 horas em cada semana.

5- O período normal de trabalho diário será interrompido 
por um intervalo para refeição ou descanso não inferior a 
uma nem superior a duas horas, não podendo os trabalha-
dores prestar mais de cinco horas de trabalho consecutivas.

6- Os dias de descanso semanal são dois, e serão gozados 
em dias completos contínuos ou descontínuos.

7- Os trabalhadores que efectuem trabalho nos fins-de-
semana, têm direito, no mínimo, a um domingo e a um fim-
de-semana completo de descanso obrigatório por cada mês 
de trabalho efectivo.

Cláusula 29.ª

Horário rígido

Entende-se por horário rígido aquele que exigindo o 
cumprimento da duração semanal de trabalho, se reparte por 
dois períodos diários distintos, manhã e tarde, com hora de 
entrada e saída fixas, separadas por um intervalo de descan-
so.

Cláusula 30.ª

Trabalho por turnos

1- Poderão ser organizados turnos de pessoal diferente 
sempre que o período de funcionamento ultrapasse os limites 
máximos dos períodos normais diários de trabalho.

2- Considera-se trabalho por turnos qualquer organização 
do trabalho em equipa em que os trabalhadores ocupam su-
cessivamente os mesmos postos de trabalho, a um determi-
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nado ritmo, incluindo o rotativo, contínuo ou descontínuo, 
podendo executar o trabalho a horas diferentes num dado 
período de dias ou semanas. 

Cláusula 31.ª

Alterações no horário de trabalho

1- O horário de trabalho pode ser alterado mediante acordo 
entre a entidade patronal e o trabalhador, salvaguardando-se 
o interesse das partes. 

2- A entidade patronal por motivo de declaração de inapti-
dão do bombeiro para o trabalho por turnos proferida pelos 
serviços médicos da associação e por motivo de extinção de 
turnos pode, unilateralmente, alterar os horários de trabalho 
dos bombeiros abrangidos pelos mesmos, sendo que neste 
último caso, deverá ter em atenção a antiguidade dos traba-
lhadores por analogia com o disposto no n.º 2, do artigo 368.º 
do Código do Trabalho. 

Cláusula 32.ª

Organização das escalas de turnos

1- Compete à direcção da associação, auscultando a estru-
tura de comando, a organização ou modificação das escalas 
de turno.

2- As escalas de turnos são organizadas mensalmente e se-
rão afixadas até ao 20.º dia do mês anterior.

3- As escalas de turno rotativas só poderão prever mudan-
ças de turno após os períodos de descanso semanal nela pre-
vistas.

4- Quando o trabalhador regresse de um período de ausên-
cia ao serviço, independentemente do motivo, retomará sem-
pre o turno que lhe competiria se a ausência não se tivesse 
verificado.

Cláusula 33.ª

Isenção do horário de trabalho

1- Em situações de exercício de cargo de gestão ou direc-
ção, ou de funções de confiança, fiscalização ou apoio a ti-
tular desses cargos e ainda no caso de funções profissionais 
que, pela sua natureza, tenham de ser efectuadas fora dos 
limites dos horários normais de trabalho, ou que sejam re-
gularmente exercidas fora do quartel da associação, esta e o 
trabalhador podem acordar o regime de isenção de horário, 
com respeito pelo disposto nesta cláusula e demais disposi-
ções legais e constantes deste acordo colectivo.

2- Os trabalhadores isentos de horário de trabalho, não es-
tão sujeitos aos limites máximos dos períodos normais de 
trabalho, mas a isenção não prejudica o direito aos dias de 
descanso semanal, aos feriados obrigatórios e ao pagamen-
to do trabalho suplementar nos termos do disposto neste de 
acordo de empresa e, subsidiariamente, nas disposições le-
gais em vigor.

3- Sempre que, durante o ano civil, o trabalhador preste 
mais de 175 horas de trabalho para além da duração do tra-
balho normal máximo anual, as horas para além destas serão 
pagas como trabalho suplementar nos termos do disposto na 
cláusula 40.º do presente acordo de empresa.

4- Os trabalhadores abrangidos pelo regime de isenção de 
horário de trabalho, têm direito a auferir uma remuneração 
especial nos termos da cláusula 51.ª deste acordo colectivo 
intitulado subsídio de isenção de horário de trabalho.

Cláusula 34.ª

Regime de substituição

1- Compete às chefias assegurar que a respectiva equipa se 
mantenha completa, pelo que lhes caberá promover as dili-
gências necessárias, nos termos dos números seguintes.

2- Uma vez esgotadas todas as hipóteses de utilização de 
trabalhadores eventualmente disponíveis, as faltas poderão 
ser supridas com recurso a trabalho suplementar.

3- Quando houver que recorrer a trabalho suplementar, o 
período a cobrir deve ser repartido pelos trabalhadores titu-
lares dos horários de trabalho que antecedem ou sucedem 
àquele em que a falta ocorrer, salvo se outra forma de pro-
cedimento for acordada entre a direcção da associação e os 
seus trabalhadores.

4- A aplicação da regra enunciada no número anterior deve 
ser feita sempre que possível, por recurso a um trabalhador 
que no período em causa não esteja em dia de descanso ou 
em gozo de folga de compensação.

Cláusula 35.ª

Folga de compensação

1- Pela prestação de trabalho nos dias de descanso semanal 
fixados nas escalas de turnos, os trabalhadores têm direito a 
gozar igual período de folga de compensação num dos três 
dias úteis seguintes.

2- Mediante acordo entre a direcção da associação e o tra-
balhador, poderão as folgas de compensação ser gozadas em 
dias diferentes dos mencionados no artigo anterior.

Cláusula 36.ª

Descanso compensatório

1- Pela prestação de trabalho suplementar, fora dos dias 
de descanso semanal, os trabalhadores têm direito a um des-
canso compensatório, o qual, de acordo com a lei, se vence 
quando perfizer um número de horas igual ao período normal 
de trabalho e deve ser gozado num dos 45 dias seguintes.

2- Aplica-se a este artigo o disposto no n.º 2 do artigo an-
terior.

3- Desde que haja acordo entre a direcção da associação 
e o trabalhador, o gozo do descanso compensatório adquiri-
do pode ser fraccionado em períodos não inferiores a quatro 
horas ou, alternativamente, ser substituído por prestação de 
trabalho remunerado com acréscimo de 100 % sobre a retri-
buição normal. 

Cláusula 37.ª

Trabalho suplementar - princípios gerais

1- Considera-se trabalho suplementar, o prestado fora do 
período normal de trabalho diário e semanal, exceptuando-se 
o trabalho desenvolvido em situação de emergência.

2- As entidades patronais e os trabalhadores comprome-
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tem-se a obedecer ao princípio da eliminação progressiva do 
recurso ao trabalho suplementar.

3- Salvo se, por motivos atendíveis, expressamente for 
dispensado, o trabalhador deve prestar trabalho suplementar 
nos seguintes casos:

a) Quando a entidade patronal tenha de fazer face, a acrés-
cimos de trabalho;

b) Quando a entidade patronal esteja na iminência de pre-
juízos importantes ou se verifiquem casos de força maior.

4- Não será considerado trabalho suplementar, o trabalho 
prestado para compensar suspensões de actividade de carác-
ter geral ou colectivos acordados com os trabalhadores.

Cláusula 38.ª

Condições de prestação de trabalho suplementar

Os trabalhadores têm direito a recusar a prestação de 
trabalho suplementar com carácter de regularidade fora das 
condições de obrigatoriedade previstas neste acordo de em-
presa.

Cláusula 39.ª

Limites do trabalho suplementar

O trabalho suplementar de cada trabalhador não poderá 
exceder, em princípio os seguintes máximos:

a) 10 horas semanais;
b) 175 horas anuais.

Cláusula 40.ª

Remuneração do trabalho suplementar

1- A remuneração do trabalho suplementar em dia de tra-
balho normal será igual à retribuição da hora normal acres-
cida de:

a) Primeira hora em cada dia - 25 %;
b) Horas subsequentes - 37,50 %;
2- O valor/hora da retribuição normal, para efeitos de pa-

gamento de trabalho extraordinário, é calculado pela seguin-
te fórmula:

Retribuição mensal x 12 meses
_________________________________________
Período normal de trabalho semanal x 52 semanas

Cláusula 41.ª

Trabalho nocturno

1- Considera-se nocturno o trabalho prestado entre as 22 
horas de um dia e as 7 horas do dia imediato.

2- O tempo de trabalho nocturno será pago com o acrésci-
mo de 25 % sobre a retribuição do trabalho normal exceptu-
ando o trabalho nocturno que nos termos deste documento 
seja também considerado trabalho suplementar. Neste caso 
o acréscimo sobre a retribuição normal será o resultante da 
aplicação do somatório das percentagens correspondentes ao 
trabalho suplementar e ao trabalho nocturno. 

Cláusula 42.ª

Trabalho suplementar em dia de descanso semanal, dia feriado e no 
dia de descanso complementar

1- Poderá ser prestado trabalho suplementar em dia de 
descanso semanal, em dia feriado ou em dia ou meio-dia de 
descanso complementar.

2- No entanto, este só poderá ser prestado em virtude de 
motivos ponderosos e graves ou motivos de força maior.

3- A prestação de trabalho suplementar em dia de descan-
so semanal ou em dia de descanso compensatório confere 
direito a um acréscimo de 100 % sobre a remuneração do 
trabalho normal e a um dia completo de descanso/folga com-
pensatório, o qual terá lugar num dos três dias úteis seguintes 
ou noutra altura, mediante acordo entre a entidade patronal 
e o trabalhador.

4- A prestação de trabalho suplementar em dia feriado 
confere direito, em alternativa, a um acréscimo de 100 % 
sobre a remuneração do trabalho normal ou a descanso com-
pensatório de igual duração, cabendo a escolha à direcção 
da associação. A opção pelo pagamento do acréscimo de  
100 % sobre a remuneração do trabalho normal confere ain-
da ao trabalhador o direito a um descanso compensatório 
remunerado correspondente a 25 % das horas de trabalho 
suplementar realizadas. 

Cláusula 43.ª

Banco de horas

1- Por acordo escrito entre o empregador e os trabalhado-
res envolvidos poderá ser instituído um horário de trabalho 
em regime de banco de horas.

2- O banco de horas pode ser utilizados por iniciativa do 
empregador ou do trabalhador mediante comunicação à parte 
contrária com a antecedência de três dias, salvo se outra for 
acordada ou em caso de força maior devidamente justificado.

3- No âmbito do banco de horas, o período normal de tra-
balho pode ser alargado até 4 horas diárias e 50 horas sema-
nais, com o limite de 200 horas anuais.

4- Para efeitos de determinação da duração média do traba-
lho, o período de referência é de uma semana, compreendida 
entre as 0 horas de segunda-feira e as 14 horas de domingo.

5- No caso de um período de trabalho diário ter o seu iní-
cio num dia e fim no dia seguinte, o tempo de trabalho será 
considerado na semana em que o período diário teve o seu 
início.

6- O trabalho prestado em acréscimo (crédito de horas) é 
compensado com a redução equivalente do tempo de traba-
lho no ano civil a que respeita, devendo o empregador avisar 
o trabalhador com três dias de antecedência, salvo caso de 
força maior devidamente justificado.

7- Quando o trabalhador pretenda beneficiar do crédito 
de horas deverá avisar o empregador com a antecedência de 
oito dias, salvo se outra inferior for acordada ou em caso de 
força maior devidamente justificado.

8- Na impossibilidade de redução do tempo de trabalho no 
ano civil a que respeita o crédito de horas será retribuído com 
acréscimo de 100 % ou por redução equivalente do tempo de 
trabalho no 1.º trimestre do ano civil.
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CAPÍTULO VI

Local de trabalho

Cláusula 44.ª

Local de trabalho habitual

Considera-se local de trabalho habitual a zona de actu-
ação própria do corpo de bombeiros onde o trabalho deve 
ser prestado ou que resulte da natureza ou serviço ou das 
circunstâncias do contrato.

Cláusula 45.ª

Deslocações em serviço

1- Entende-se por deslocação em serviço a realização tem-
porária de trabalho fora do local de trabalho habitual.

2- Verificando-se uma deslocação em serviço, o trabalha-
dor tem direito ao pagamento das horas suplementares cor-
respondentes ao trabalho, trajecto e esperas efectuadas fora 
do horário e ainda, quando tal se mostre necessário por indi-
cação da direcção da associação, a alimentação e alojamento, 
mediante a apresentação de documentos comprovativos das 
despesas com os seguintes limites:

 – Pequeno-almoço - 3 €
 – Almoço e Jantar - 10 €
 – Dormida - 35 €
 – Transporte em caminho-de-ferro, autocarro, avião ou, 

nos termos a definir caso a caso, o valor em uso na associa-
ção por quilómetro percorrido em viatura própria, se a tal for 
autorizado.

3- As deslocações para o estrangeiro conferem direito a:
a) Ajudas de custo igual a 25 % da retribuição diária;
b) Pagamento das despesas de transporte, alojamento e ali-

mentação, mediante a apresentação de documentos compro-
vativos e de acordo com os limites fixados pela direcção da 
associação, quando não sejam assegurados por esta.

c) As horas suplementares correspondentes a trajectos e 
esperas previstas no n.º 2 não contam para os limites de tem-
po de trabalho suplementar previstos neste modelo de acordo 
de empresa.

CAPÍTULO VII

Retribuição

Cláusula 46.ª

Conceitos de retribuição

1- A remuneração base é determinada pelo índice corres-
pondente à categoria e escalão em que o assalariado está po-
sicionado, nos termos dos anexos II e III deste acordo de 
empresa.

2- Escalão é cada uma das posições remuneratórias criadas 
no âmbito de categoria da carreira.

3- Os trabalhadores terão direito a um subsídio de refeição, 
por cada dia de trabalho efectivo, calculado tendo como li-
mite mínimo o valor do subsídio atribuído anualmente para 

os funcionários da administração pública.
4- O subsídio de refeição será devido sempre que o traba-

lhador preste, no mínimo, um número de cinco horas diárias.
5- Para efeitos de acidentes de trabalho, os subsídios de 

férias e de Natal são parte integrante da retribuição anual.

Cláusula 47.ª

Retribuição hora

1- O valor a retribuir à hora normal de trabalho é calculado 
pela seguinte fórmula:

Rm x 12
__________

N x 52

Sendo o Rm o valor da retribuição mensal em N o perí-
odo normal de trabalho semanal a que o trabalhador estiver 
obrigado.

2- Para o desconto de horas de trabalho, utilizar-se-á a 
mesma fórmula do n.º 1.

Cláusula 48.ª

Estrutura indiciária

1- A remuneração mensal correspondente a cada categoria 
e escalão referencia-se por índices.

2- O valor do índice 100 corresponde ao salário mínimo 
nacional.

3- A actualização anual dos índices opera-se na proporção 
da alteração do índice 100.

Cláusula 49.ª

Subsídio de férias e de Natal

Para além do disposto na Lei Geral do Trabalho relati-
vamente aos subsídios de férias e de Natal, estes subsídios 
beneficiarão sempre de qualquer aumento de retribuição do 
trabalhador que tenha lugar até ao último dia do ano em que 
se vencerem. 

Cláusula 50.ª

Subsídio de turno

1- A remuneração base mensal dos trabalhadores que la-
borem em regime de turnos rotativos diurnos e nocturnos, é 
acrescida de um subsídio mensal de 25 % da mesma.

2- O subsídio de turno é pago apenas aos trabalhadores 
que trabalhem em turnos rotativos que abranjam o turno de 
trabalho nocturno, sendo que, sempre que se verifique o seu 
pagamento, não há lugar ao pagamento do acréscimo sobre 
a retribuição normal do trabalho nocturno previsto no n.º 2 
da cláusula 41.ª.

3- Os trabalhadores que deixem de praticar o regime de 
turnos deixam de receber o respectivo subsídio.

Cláusula 51.ª

Subsídio de isenção de horário de trabalho

O trabalhador em regime de isenção de horário de tra-
balho tem direito a receber um subsídio mensal no valor de  
15 % da respectiva remuneração base mensal.
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Cláusula 52.ª

Prémio de insalubridade, penosidade e risco

Todos os trabalhadores que prestem o seu serviço para a 
associação, com funções de socorro, bem como os trabalha-
dores que prestem serviço na central telefónica, têm direito 
ao pagamento de um prémio de insalubridade, penosidade e 
risco, igual a 5 % do seu vencimento base.

Cláusula 53.ª

Prémio de formação

O trabalhador que preste serviços efectivos de formação 
na associação ou em outras instituições em representação 
daquela e desde que devidamente autorizado para tal, tem 
direito ao pagamento de um prémio de formação, igual a  
25 % do seu vencimento base, enquanto o mesmo prestar 
efectivamente as respectivas funções de formador.

Cláusula 54.ª

Actualização remuneratória

A fixação e alteração das diversas componentes do sis-
tema retributivo são objecto de negociação entre as partes 
outorgantes do acordo de trabalho.

CAPÍTULO VIII

Suspensão da prestação de trabalho

Cláusula 55.ª

Feriados

1- São feriados obrigatórios:
I- 1 de Janeiro;
II- 25 de Abril;
III- Sexta-feira Santa;
IV- 1.º de Maio;
V- 10 de Junho;
VI- 15 de Agosto;
VII- 8 de Dezembro;
VIII- 25 de Dezembro;
IX- Feriado municipal.
2- Quaisquer dos feriados referidos no número anterior 

poderão ser observados em outro dia com significado local.
3- Poderão ser observados como feriados facultativos a 

terça-feira de Carnaval e o dia 24 de Dezembro.

Cláusula 56.ª

Férias

1- Os trabalhadores têm direito a um período anual de fé-
rias remuneradas de 22 dias úteis, sendo que o período anual 
de férias é de 22 dias, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do 
artigo 238.º do Código do Trabalho.

2- O direito a férias vence-se no dia 1 de Janeiro de cada 
ano civil, e reporta-se ao trabalho prestado no ano civil ante-
rior, podendo estar condicionado à assiduidade ou efectivi-
dade de serviço.

3- A marcação do período de férias, deve ser feita por mú-
tuo acordo entre os trabalhadores e a entidade patronal.

4- Na falta de acordo o período de férias será marcado pela 
direcção da associação em qualquer período do ano, salva-
guardando-se, pelo menos, um período de dez dias seguidos 
entre os dias 1 de Maio e 31 de Outubro. 

5- A pedido do trabalhador, as férias poderão ser repartidas 
por diversos períodos, desde que pelo menos um dos perío-
dos não seja inferior a dez dias consecutivos.

6- Salvo acordo escrito em contrário com o trabalhador, o 
subsídio de férias deverá ser pago antes do início do período 
de férias e proporcionalmente em caso de gozo interpolado 
de férias. 

7- A contagem da duração das férias será feita por dias 
úteis.

8- Na marcação das férias, sempre que possível, serão to-
mados em consideração os interesses dos diversos trabalha-
dores do mesmo agregado familiar que trabalhem na asso-
ciação.

9- Será elaborado um mapa de férias, que a direcção da 
associação afixará nos locais de trabalho até 15 de Abril do 
ano em que as férias vão ser gozadas.

Cláusula 57.ª

Modificação ou interrupção das férias por iniciativa da associação

1- A partir do momento em que o plano de férias seja esta-
belecido e afixado, só poderão verificar-se alterações quando 
ocorrerem motivos imperiosos e devidamente justificados.

2- A direcção da associação poderá interromper o gozo das 
férias do trabalhador e convocá-lo a comparecer no serviço 
desde que, haja fundamento e com vista a evitar riscos e da-
nos directos sobre pessoas e equipamentos.

3- A direcção da associação poderá também determinar o 
adiamento das férias, nos casos e nos termos previstos no 
número anterior.

4- O novo período de férias ou o período não gozado, será 
marcado por acordo entre o trabalhador e a direcção da as-
sociação.

5- Não havendo acordo, a marcação será feita de acordo 
com o estabelecido no n.º 4 da cláusula anterior.

6- Se a direcção da associação não fizer a marcação nos 
termos referidos no número anterior, caberá ao trabalhador 
escolher o período de férias, devendo, porém, indicá-lo à as-
sociação com a antecedência mínima de quinze dias.

7- A entidade patronal indemnizará o trabalhador dos pre-
juízos que o adiantamento ou interrupção das férias compro-
vadamente lhe causarem.

8- A interrupção das férias não poderá prejudicar o gozo 
seguido da metade do período a que o trabalhador tenha di-
reito.

Cláusula 58.ª

Modificação das férias por impedimento do trabalhador

1- O gozo das férias não se inicia na data prevista ou sus-
pende-se quando o trabalhador estiver impedido de as gozar 
por facto que lhe não seja imputável, nomeadamente doença 
ou acidente, desde que haja comunicação do mesmo à direc-
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ção da associação.
2- Quando se verifique a situação de doença, o trabalhador 

deverá comunicar à direcção da associação o dia do início da 
doença, bem como o seu termo.

3- A prova da situação de doença poderá ser feita por es-
tabelecimento hospitalar ou médico do Serviço Nacional de 
Saúde.

4- Em caso referido nos números anteriores, o gozo das 
férias tem lugar após o termo do impedimento na medida do 
remanescente do período marcado, devendo o período cor-
respondente aos dias não gozados ser marcado por acordo 
ou, na falta deste, pelo empregador, sem sujeição ao disposto 
no n.º 3 do artigo 241.º do Código do Trabalho.

5- Os dias de férias que excedam o número de dias con-
tados entre o termo de impedimento e o fim desse ano civil 
passarão para o ano seguinte e poderão ser gozadas até ao 
termo do seu 1.º trimestre.

6- Se a cessação do impedimento ocorrer depois de 31 de 
Dezembro do ano em que se vencem as férias não gozadas, 
o trabalhador tem direito a gozá-las no ano seguinte ao do 
impedimento, até ao dia 30 de Abril.

Cláusula 59.ª

Efeitos da cessação do contrato de trabalho em relação às férias e ao 
subsídio

1- No caso de cessação do contrato de trabalho, qualquer 
que seja a sua causa, o trabalhador terá direito a receber a 
retribuição correspondente a um período de férias proporcio-
nal ao tempo de serviço prestado no ano de cessação, bem 
como ao respectivo subsídio.

2- O período de férias a que se refere o número anterior, 
ainda que não gozado, conta sempre para efeitos de antigui-
dade.

Cláusula 60.ª

Exercício de outra actividade durante as férias

1- O trabalhador não pode exercer durante as férias qual-
quer outra actividade remunerada, salvo se já a vier exercen-
do cumulativamente ou a direcção da associação o autorizar 
a isso.

2- A contravenção ao disposto no número anterior, sem 
prejuízo de eventual responsabilidade disciplinar do traba-
lhador, dá à entidade patronal o direito de reaver a retribui-
ção correspondente às férias e o respectivo subsídio.

Cláusula 61.ª

Definição de falta

1- Falta é a ausência do trabalhador durante o período nor-
mal de trabalho diário a que está obrigado.

2- Nos casos de ausência do trabalhador por períodos in-
feriores ao período normal de trabalho a que está obrigado, 
os respectivos tempos serão adicionados para determinação 
e registo dos períodos normais de trabalho diário em falta.

3- O somatório da ausência a que se refere o número ante-
rior, caduca no final de cada ano civil, iniciando-se no novo 
ano nova contagem.

4- As faltas podem ser justificadas ou injustificadas.

Cláusula 62.ª

Comunicação e prova das faltas

1- Além das normas específicas sobre a matéria, a comuni-
cação e a prova sobre faltas justificadas, deverá obedecer às 
disposições seguintes:

a) As faltas justificadas, quando previsíveis, serão obriga-
toriamente comunicadas à entidade patronal com antecedên-
cia mínima de cinco dias;

b) Quando imprevistas, as faltas justificáveis serão obri-
gatoriamente comunicadas à entidade patronal nas 24 horas 
subsequentes ao início da ausência, sendo que a justificação 
em data posterior terá que ser devidamente fundamentada; 

c) O não cumprimento do disposto no número anterior tor-
na as faltas injustificadas, salvo se a direcção da associação 
decidir em contrário.

Cláusula 63.ª

Faltas justificadas

São faltas justificadas as ausências que se verifiquem 
pelos motivos e nas condições indicadas no artigo 249.º do 
Código do Trabalho e desde que o trabalhador faça prova dos 
factos invocados para a justificação.

Cláusula 64.ª

Efeitos das faltas justificadas

1- As faltas justificadas não determinam a perda e prejuízo 
de quaisquer direitos ou regalias do trabalhador, salvo o dis-
posto no número seguinte.

2- Determinam perda de retribuição, as seguintes faltas, 
ainda que justificadas:

a) As faltas dadas pelos trabalhadores eleitos para a estru-
tura de representação colectiva dos trabalhadores nos termos 
do artigo 409.º do Código do Trabalho;

b) As faltas dadas por motivo de doença, desde que o tra-
balhador beneficie de um regime de segurança social de pro-
tecção na doença;

c) As faltas dadas por motivo de acidente no trabalho, 
desde que o trabalhador tenha direito a qualquer subsídio ou 
seguro;

d) A prevista no artigo 252.º do Código do Trabalho; 
e) As previstas na alínea j) do n.º 2 do artigo 249.º do Có-

digo do Trabalho quando excedam 30 dias por ano; 
f) As autorizadas ou aprovadas pela direcção da associa-

ção. 

Cláusula 65.ª

Efeitos das faltas injustificadas

1- As faltas injustificadas constituem violação do dever de 
assiduidade e determinam sempre perda da retribuição cor-
respondente ao período de ausência, o qual não será contado 
na antiguidade do trabalhador.

2- Tratando-se de faltas injustificadas a um ou meio perí-
odo normal de trabalho diário, o período de ausência a con-
siderar para os efeitos do número anterior, abrangerá todos 
os dias de descanso ou feriado imediatamente anteriores ou 
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posteriores ao dia ou dias de falta, constituindo tais faltas 
infracção grave.

3- No caso de apresentação de trabalhador com atraso in-
justificado:

a) Sendo superior a 60 minutos e para início do trabalho 
diário, o empregador pode não aceitar a prestação de traba-
lho durante todo o período normal de trabalho;

b) Sendo superior a 30 minutos, o empregador pode não 
aceitar a prestação de trabalho durante essa parte do período 
normal de trabalho.

4- As falsas declarações relativas à justificação das faltas 
e as faltas injustificadas podem constituir justa causa de des-
pedimento nos termos do disposto no artigo 351.º do Código 
do Trabalho. 

Cláusula 66.ª

Efeitos das faltas no direito a férias

1- As faltas justificadas ou injustificadas, não têm qualquer 
efeito sobre o direito a férias, salvo o disposto no número 
seguinte e no artigo 238.º n.º 3 do Código do Trabalho.

2- No caso em que as faltas determinem perda de retribui-
ção, esta poderá ser substituída: 

a) Por renúncia de dias de férias, na proporção de um dia 
de férias por cada dia de falta, desde que seja salvaguardado 
o gozo efectivo de 20 dias úteis ou da correspondente pro-
porção, se se tratar de férias no ano da admissão;

b) Por prestação de trabalho em acréscimo ao período nor-
mal, dentro dos limites previstos no artigo 204.º do Código 
do Trabalho. 

Cláusula 67.ª

Licença sem retribuição

1- Sem prejuízo do disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 317.º 
do Código do Trabalho, a entidade patronal pode atribuir ao 
trabalhador, a pedido deste, licença sem retribuição.

2- O período de licença sem retribuição conta-se para efei-
tos de antiguidade.

3- Durante o mesmo período cessam os direitos, deveres 
e garantias das partes, na medida em que pressuponham a 
efectiva prestação de trabalho.

4- O trabalhador beneficiário da licença sem retribuição, 
mantém o direito ao lugar, desde que se apresente no dia útil 
seguinte à caducidade da licença.

5- Poderá ser contratado um substituto para o trabalhador 
na situação de licença sem retribuição.

6- Durante o período de licença sem retribuição, os traba-
lhadores figurarão nas relações nominais da associação.

Cláusula 68.ª

Suspensão temporária do contrato de trabalho

1- Determina a suspensão do contrato de trabalho o im-
pedimento temporário por facto respeitante ao trabalhador 
que não lhe seja imputável e se prolongue por mais de um 
mês, nomeadamente, doença ou acidente, mantendo-se o di-
reito ao lugar, antiguidade e demais regalias, sem prejuízo de 
cessarem entre as partes todos os direitos e obrigações que 

pressuponham a efectiva prestação de trabalho.
2- É garantido o direito ao lugar ao trabalhador impossi-

bilitado de prestar serviço por detenção preventiva e até ser 
proferida a sentença final, salvo se houver lugar a despedi-
mento pela direcção da associação com justa causa apurada 
em processo disciplinar.

3- Logo que termine o impedimento o trabalhador deve 
apresentar-se à entidade patronal para retomar o serviço, sob 
pena de caducidade do contrato.

4- O contrato caducará no momento em que se torna certo 
que o impedimento é definitivo.

5- A suspensão não prejudica o direito de, durante ela, 
qualquer das partes rescindir o contrato ocorrendo justa cau-
sa.

CAPÍTULO IX

Condições particulares de trabalho

Cláusula 69.ª

Comissão de serviço

1- Pode ser exercido em comissão de serviço cargo de 
comandante ou equivalente, directamente dependente da 
direcção da associação, ou ainda de funções cuja natureza 
também suponha especial relação de confiança em relação 
ao titular daqueles cargos.

2- O regime do contrato de trabalho em comissão de servi-
ço é o que decorre da Lei Geral do Trabalho.

CAPÍTULO X

Disciplina

Cláusula 70.ª

Poder disciplinar

1- A entidade patronal tem poder disciplinar sobre os tra-
balhadores que se encontrem ao seu serviço nos termos le-
gais.

2- A entidade patronal exerce o poder disciplinar directa 
ou indirectamente através da respectiva direcção da associa-
ção e através do processo disciplinar respectivo, podendo 
aplicar aos trabalhadores uma das seguintes penas:

a) Repreensão;
b) Repreensão registada;
c) Sanção pecuniária;
d) Perda de dias de férias;
e) Suspensão do trabalho com perda de retribuição e de 

antiguidade;
f) Despedimento sem indemnização ou compensação.

CAPÍTULO XI

Cessação do contrato de trabalho
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Cláusula 71.ª

Causas de cessação

1- Para além de outras modalidades legalmente previstas o 
contrato de trabalho pode cessar por:

a) Mútuo acordo das partes;
b) Caducidade;
c) Rescisão por qualquer das partes ocorrendo justa causa;
d) Rescisão por parte do trabalhador, mediante aviso pré-

vio.
e) Despedimento coletivo.
2- É proibido à direcção da associação promover o despe-

dimento sem justa causa, ou por motivos políticos, ideológi-
cos ou religiosos, acto que será nulo de pleno direito.

3- Cessando o contrato de trabalho por qualquer causa, o 
trabalhador terá direito a receber a retribuição corresponden-
te a um período de férias proporcional ao tempo de serviço 
efectivamente prestado no ano da cessação e igual montante 
de subsídio de férias e de Natal.

CAPÍTULO XII

Formação profissional

Cláusula 72.ª

Formação profissional

1- A formação profissional é obrigatória.
2- Os planos de formação profissional são organizados 

pela direcção da associação, por proposta do comando e de-
verão respeitar as necessidades da zona de actuação própria 
do corpo de bombeiros, a carga horária de formação, os mó-
dulos e conhecimentos adequados à promoção e progressão 
nas carreiras e a valorização profissional, no âmbito da legis-
lação geral do trabalho e da legislação especifica do sector.

3- As acções de formação podem ser ministradas durante o 
horário de trabalho ou fora do mesmo.

4- Sempre que o trabalhador adquire nova qualificação 
profissional ou grau académico, por aprovação em curso 
profissional, ou escolar com interesse para a associação, tem 
preferência no preenchimento de vagas ou na carreira que 
corresponde a formação ou educação adquirida.

5- A formação obtida pelo trabalhador no âmbito do vo-
luntariado, será sempre relevante para todos os efeitos, no 
âmbito da relação laboral existente entre o trabalhador e a 
associação.

6- O trabalhador tem direito a licenças de formação sem 
retribuição nos termos do disposto no artigo 317.º do Código 
do Trabalho. 

ANEXO I

Conteúdos Funcionais

Bombeiros

Todos os elementos habilitados a desempenharem as ta-

refas e funções previstas nas missões dos corpos de bombei-
ros, previstas Decreto-Lei n.º 248/2012 de 21 de Novembro.

Comandante

Ao comandante, único e exclusivo responsável pela for-
ma como os seus elementos cumprem as funções que lhes 
estão atribuídas, pela actividade do corpo de bombeiros no 
que respeita à gestão técnica e operacional dos recursos hu-
manos e materiais disponíveis, nomeadamente em matéria 
de conservação e utilização dos equipamentos, instrução e 
disciplina do pessoal do referido corpo de bombeiros, com-
pete especialmente:

a) Promover a instrução, preparando os elementos do cor-
po activo para o bom desempenho das suas funções;

b) Garantir a disciplina e o correcto cumprimento dos de-
veres funcionais pelo pessoal sob o seu comando;

c) Estimular o espírito de iniciativa dos elementos do cor-
po activo, exigindo a todos completo conhecimento e bom 
desempenho das respectivas funções;

d) Dirigir a organização do serviço quer interno quer ex-
terno;

e) Elaborar estatísticas, relatórios e pareceres sobre assun-
tos que julgar convenientes para melhorar a eficiência dos 
serviços a seu cargo;

f) Providenciar pela perfeita conservação e manutenção 
do material;

g) Empregar os meios convenientes para conservar a saúde 
do pessoal e higiene do aquartelamento;

h) Conceder licenças e dispensas, segundo a conveniência 
do serviço, observada a lei;

i) Fazer uma utilização judiciosa de todas as dependências 
do aquartelamento;

j) Assumir o comando das operações nos locais de sinis-
tro, sempre que o julgar conveniente;

k) Estudar e propor as providências necessárias para pre-
venir os riscos de incêndio ou reduzir as suas consequências;

l) Propor a aquisição dos materiais julgados necessários 
para o desempenho das missões, de forma a acompanhar as 
evoluções técnicas e as necessidades de segurança da zona e 
do pessoal;

m) Promover a formação profissional do pessoal em con-
formidade com as tarefas que lhe podem ser atribuídas, pro-
curando conservar sempre vivos os sentimentos de honra, de 
dever e de serviço público;

n) Desenvolver a iniciativa do pessoal, fomentando que 
todos conheçam pormenorizadamente as suas funções, de 
forma a assegurar que as missões serão executadas de uma 
maneira rápida, metódica, eficiente e prudente;

o) Assegurar a colaboração com os órgãos de Protecção 
Civil;

p) Propor os louvores e condecorações do pessoal sob a 
sua direcção;

q) Fazer parte dos júris dos concursos de promoção e clas-
sificação nas provas de acesso às diferentes categorias do 
quadro para que for nomeado.
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2.º Comandante

Ao 2.º comandante - compete-lhe:
a) Substituir o comandante nos seus impedimentos, dentro 

dos limites de competência que lhe venha a ser atribuída;
b) Secundar o comandante em todos os actos de serviço;
c) Estabelecer a ligação entre o comandante e os vários 

órgãos de execução;
d) Estar sempre apto a assegurar a continuidade do ser-

viço, mantendo-se permanentemente informado acerca dos 
objectivos fixados para o cumprimento das missões;

e) Desempenhar tarefas específicas que se revistam caren-
tes de elevada responsabilidade;

f) Substituir o comandante nos seus impedimentos, dentro 
dos limites de competência que lhe venha a ser atribuída;

g) Zelar pelo cumprimento da lei, das instruções, ordens 
de serviço e das demais disposições regulamentares;

h) Fiscalizar a observância das escalas de serviço;
i) Fiscalizar o serviço de instrução e a manutenção da dis-

ciplina dentro do quartel;
j) Apresentar a despacho do comandante toda a corres-

pondência dirigida a este e dar as necessárias instruções para 
o seu conveniente tratamento;

k) Propor ao comandante as medidas que julgar necessá-
rias para o melhor funcionamento dos serviços;

l) Chefiar directamente todos os serviços de secretaria do 
corpo de bombeiros;

m) A guarda de todos os artigos em depósito;
n) Comparecer nos locais de sinistro importantes assumin-

do a direcção dos mesmos se for caso disso;
o) Propor as medidas que entender necessárias para o cor-

recto funcionamento das diversas actividades da corporação,
p) Colaborar na supervisão de todos os serviços da corpo-

ração.

Adjunto de comando

Ao adjunto de comando - compete-lhe:
a) Coadjuvar o comandante nas funções por este delega-

das;
b) Desempenhar as funções que competem ao comandan-

te, nas suas faltas e impedimentos;
c) Accionar as actividades da corporação de acordo com a 

programação e as determinações aprovadas pelo comando;
d) Apresentar ao comando relatórios sobre o funcionamen-

to de serviços concretos, quando solicitado ou por iniciativa 
própria;

e) Comparecer em todos os sinistros para que for chama-
do, assumindo a direcção dos trabalhos, se for caso disso;

f) Providenciar a manutenção da higiene e salubridade dos 
quartéis;

g) Garantir a disciplina, exigindo o cumprimento da lei, 
dos regulamentos, das NEP´s e de outras normas em vigor;

h) Desenvolver e orientar os conhecimentos técnicos do 
pessoal, procurando formular juízos correctos quanto aos 
seus méritos e aptidões especiais e prestar-lhe apoio nas di-
ficuldades;

i) Dirigir o serviço de justiça do corpo de bombeiros, ela-
borando processos que venham a ser instruídos;

j) Passar revistas ao fardamento, viaturas, equipamentos e 
demais material do quartel sob a sua supervisão;

k) Cumprir e fazer cumprir todas as determinações emana-
das pelo comando.

h) A participação em outras acções e o exercício de outras 
actividades, para as quais estejam tecnicamente preparados e 
se enquadrem nos seus fins específicos e nos fins das respec-
tivas entidades detentoras;

i) A prestação de outros serviços previstos nos regulamen-
tos internos e demais legislação aplicável.

Bombeiro nível VIII

Compete o desempenho dos cargos da estrutura de co-
mando do corpo de bombeiros e, designadamente: 

a) A prevenção e o combate a incêndios;
b) O socorro às populações em caso de incêndios, inunda-

ções, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes 
ou catástrofes;

c) Socorro a náufragos e buscas subaquáticas;
d) O socorro e transporte de acidentados e doentes, in-

cluindo a urgência pré-hospitalar, no âmbito do sistema inte-
grado de emergência médica;

e) A emissão, nos termos da lei, de pareceres técnicos em 
matéria de prevenção e segurança contra riscos de incêndio 
e outros sinistros;

f) A participação em outras actividades de protecção civil, 
no âmbito do exercício das funções específicas que lhe forem 
cometidas;

g) O exercício de actividades de formação e sensibiliza-
ção, com especial incidência para a prevenção do risco de 
incêndio e acidentes junto das populações;

h) A participação em outras acções e o exercício de outras 
actividades, para as quais estejam tecnicamente preparados e 
se enquadrem nos seus fins específicos e nos fins das respec-
tivas entidades detentoras;

i) A prestação de outros serviços previstos nos regulamen-
tos internos e demais legislação aplicável;

Bombeiro nível VII

Compete o desempenho dos cargos da estrutura de co-
mando do corpo de bombeiros e, designadamente: 

a) A prevenção e o combate a incêndios;
b) O socorro às populações em caso de incêndios, inunda-

ções, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes 
ou catástrofes;

c) Socorro a náufragos e buscas subaquáticas;
d) O socorro e transporte de acidentados e doentes, in-

cluindo a urgência pré-hospitalar, no âmbito do sistema inte-
grado de emergência médica;

e) A emissão, nos termos da lei, de pareceres técnicos em 
matéria de prevenção e segurança contra riscos de incêndio 
e outros sinistros;

f) A participação em outras actividades de protecção civil, 
no âmbito do exercício das funções específicas que lhe forem 
cometidas;

g) O exercício de actividades de formação e sensibiliza-
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ção, com especial incidência para a prevenção do risco de 
incêndio e acidentes junto das populações;

h) A participação em outras acções e o exercício de outras 
actividades, para as quais estejam tecnicamente preparados e 
se enquadrem nos seus fins específicos e nos fins das respec-
tivas entidades detentoras;

i) A prestação de outros serviços previstos nos regulamen-
tos internos e demais legislação aplicável.

Bombeiro nível VI

Compete o desempenho dos cargos da estrutura de co-
mando do corpo de bombeiros e, designadamente: 

a) A prevenção e o combate a incêndios;
b) O socorro às populações em caso de incêndios, inunda-

ções, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes 
ou catástrofes;

c) Socorro a náufragos e buscas subaquáticas;
d) O socorro e transporte de acidentados e doentes, in-

cluindo a urgência pré-hospitalar, no âmbito do sistema inte-
grado de emergência médica;

e) A emissão, nos termos da lei, de pareceres técnicos em 
matéria de prevenção e segurança contra riscos de incêndio 
e outros sinistros;

f) A participação em outras actividades de protecção civil, 
no âmbito do exercício das funções específicas que lhe forem 
cometidas;

g) O exercício de actividades de formação e sensibiliza-
ção, com especial incidência para a prevenção do risco de 
incêndio e acidentes junto das populações;

h) A participação em outras acções e o exercício de outras 
actividades, para as quais estejam tecnicamente preparados e 
se enquadrem nos seus fins específicos e nos fins das respec-
tivas entidades detentoras;

i) A prestação de outros serviços previstos nos regulamen-
tos internos e demais legislação aplicável.

Bombeiro nível V

Compete o desempenho dos cargos da estrutura de co-
mando do corpo de bombeiros e, designadamente: 

a) A prevenção e o combate a incêndios;
b) O socorro às populações em caso de incêndios, inunda-

ções, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes 
ou catástrofes;

c) Socorro a náufragos e buscas subaquáticas;
d) O socorro e transporte de acidentados e doentes, in-

cluindo a urgência pré-hospitalar, no âmbito do sistema inte-
grado de emergência médica;

e) A emissão, nos termos da lei, de pareceres técnicos em 
matéria de prevenção e segurança contra riscos de incêndio 
e outros sinistros;

f) A participação em outras actividades de protecção civil, 
no âmbito do exercício das funções específicas que lhe forem 
cometidas;

g) O exercício de actividades de formação e sensibiliza-
ção, com especial incidência para a prevenção do risco de 
incêndio e acidentes junto das populações;

h) A participação em outras acções e o exercício de outras 
actividades, para as quais estejam tecnicamente preparados e 
se enquadrem nos seus fins específicos e nos fins das respec-
tivas entidades detentoras;

i) A prestação de outros serviços previstos nos regulamen-
tos internos e demais legislação aplicável;

Bombeiro nível IV

Compete-lhe:
a) A prevenção e o combate a incêndios;
b) O socorro às populações em caso de incêndios, inunda-

ções, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes 
ou catástrofes;

c) Socorro a náufragos e buscas subaquáticas;
d) O socorro e transporte de acidentados e doentes, in-

cluindo a urgência pré-hospitalar, no âmbito do sistema inte-
grado de emergência médica;

e) A emissão, nos termos da lei, de pareceres técnicos em 
matéria de prevenção e segurança contra riscos de incêndio 
e outros sinistros;

f) A participação em outras actividades de protecção civil, 
no âmbito do exercício das funções específicas que lhe forem 
cometidas;

g) O exercício de actividades de formação e sensibiliza-
ção, com especial incidência para a prevenção do risco de 
incêndio e acidentes junto das populações;

h) A participação em outras acções e o exercício de outras 
actividades, para as quais estejam tecnicamente preparados e 
se enquadrem nos seus fins específicos e nos fins das respec-
tivas entidades detentoras;

i) A prestação de outros serviços previstos nos regulamen-
tos internos e demais legislação aplicável.

Bombeiro nível III

É o auxiliar directo e imediato do bombeiro nível IV, 
competindo-lhe especialmente, além das funções de chefe 
de viatura, as seguintes:

a) A prevenção e o combate a incêndios;
b) O socorro às populações em caso de incêndios, inunda-

ções, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes 
ou catástrofes;

c) Socorro a náufragos e buscas subaquáticas;
d) O socorro e transporte de acidentados e doentes, in-

cluindo a urgência pré-hospitalar, no âmbito do sistema inte-
grado de emergência médica;

e) A emissão, nos termos da lei, de pareceres técnicos em 
matéria de prevenção e segurança contra riscos de incêndio 
e outros sinistros;

f) A participação em outras actividades de protecção civil, 
no âmbito do exercício das funções específicas que lhe forem 
cometidas;

g) O exercício de actividades de formação e sensibiliza-
ção, com especial incidência para a prevenção do risco de 
incêndio e acidentes junto das populações;

h) A participação em outras acções e o exercício de outras 
actividades, para as quais estejam tecnicamente preparados e 
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se enquadrem nos seus fins específicos e nos fins das respec-
tivas entidades detentoras;

i) A prestação de outros serviços previstos nos regulamen-
tos internos e demais legislação aplicável.

Bombeiro nível II

Compete-lhe:
a) A prevenção e o combate a incêndios;
b) O socorro às populações em caso de incêndios, inunda-

ções, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes 
ou catástrofes;

c) Socorro a náufragos e buscas subaquáticas;
d) O socorro e transporte de acidentados e doentes, in-

cluindo a urgência pré-hospitalar, no âmbito do sistema inte-
grado de emergência médica;

e) A emissão, nos termos da lei, de pareceres técnicos em 
matéria de prevenção e segurança contra riscos de incêndio 
e outros sinistros;

f) A participação em outras actividades de protecção civil, 
no âmbito do exercício das funções específicas que lhe forem 
cometidas;

g) O exercício de actividades de formação e sensibiliza-
ção, com especial incidência para a prevenção do risco de 
incêndio e acidentes junto das populações;

h) A participação em outras acções e o exercício de outras 
actividades, para as quais estejam tecnicamente preparados e 
se enquadrem nos seus fins específicos e nos fins das respec-
tivas entidades detentoras;

i) A prestação de outros serviços previstos nos regulamen-
tos internos e demais legislação aplicável.

Bombeiro nível I

Compete-lhe:
a) A prevenção e o combate a incêndios;
b) O socorro às populações em caso de incêndios, inunda-

ções, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes 
ou catástrofes;

c) Socorro a náufragos e buscas subaquáticas;
d) O socorro e transporte de acidentados e doentes, in-

cluindo a urgência pré-hospitalar, no âmbito do sistema inte-
grado de emergência médica;

e) A emissão, nos termos da lei, de pareceres técnicos em 
matéria de prevenção e segurança contra riscos de incêndio 
e outros sinistros;

f) A participação em outras actividades de protecção civil, 
no âmbito do exercício das funções específicas que lhe forem 
cometidas;

g) O exercício de actividades de formação e sensibiliza-
ção, com especial incidência para a prevenção do risco de 
incêndio e acidentes junto das populações;

h) A participação em outras acções e o exercício de outras 
actividades, para as quais estejam tecnicamente preparados e 
se enquadrem nos seus fins específicos e nos fins das respec-
tivas entidades detentoras;

i) A prestação de outros serviços previstos nos regulamen-
tos internos e demais legislação aplicável.

Bombeiro estagiário

Ao bombeiro estagiário tem como principal actividade 
diligenciar conhecer o funcionamento do corpo de bombei-
ros, as suas missões e tradições, bem como assimilar os co-
nhecimentos, métodos de trabalho e técnicas que lhe forem 
sendo transmitidas, e ainda integrar-se progressivamente na 
vida do corpo de bombeiros. Compete-lhe ainda:

a) Participar empenhadamente em todas as acções de for-
mação e do estágio;

b) Executar correcta e rapidamente as tarefas que lhe fo-
rem cometidas;

c) Obter aproveitamento positivo em todos os módulos da 
formação;

d) Promover um relacionamento e usar de urbanidade com 
superiores e camaradas;

e) Ser assíduo e pontual;
f) Desempenhar a função de instruendo de dia, conforme 

o estabelecido em NEP.

Funções complementares

Para além das funções inerentes a cada uma das catego-
rias da carreira de bombeiro, podem os trabalhadores, sem 
prejuízos daquelas, serem incumbidos cumulativamente do 
exercício de funções necessárias à actividade do corpo de 
bombeiros, desde que estejam para elas devidamente habi-
litados:

a) Coordenador de serviços;
b) Motorista;
c) Operador de comunicações;
d) Encarregado da logística;
e) Encarregado do serviço automóvel;
f) Mecânico;
g) Electricista auto;
h) Tripulante de ambulância;
i) Formador;
j) Mergulhador;
k) Nadador salvador;
l) Administrativos;
m) Auxiliar de serviços gerais;
n) Equipas de intervenção permanentes.

Funções de coordenador de serviços

1- São funções do coordenador de serviços:
a) Apoiar o comandante e o 2.º comandante no exercício 

das suas funções;
b) Superintender a actividade dos trabalhadores na área lo-

gística e administrativa;
c) Estudar e elaborar o plano de recursos;
d) Garantir o levantamento e registo dos meios e recursos 

da associação;
e) Gerir a aquisição de bens e serviços em articulação e de 

acordo com as ordens directamente emandas pela direcção 
da associação;

f) Planear e garantir a correcta aplicação do sistema de 
avaliação de desempenho;

g) Tomar conhecimento de toda situação de serviços que 
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o trabalhadores estão a efectuar e do modo como estão a ser 
realizados;

h) Verificar diariamente a assiduidade dos trabalhadores de 
forma a que seja assegurado o socorro e o cumprimento dos 
servicos prestados pela associação;

i) Comunicar ao sr. comandante todas as situações extra-
ordinarias que ocorram no corpo de bombeiros e que ponham 
em causa a sua operacionalidade;

j) Representar a associação e comando da associação em 
todas as situações para que for devidamente mandatado;

k) Zelar pela salvaguarda de todo o património da asso-
ciação;

l) Zelar pelo cumprimento por parte dos trabalhadores de 
todas as ordens e directrizes emanadas pela direcção da as-
sociação ou pelo comando;

m) Zelar pelo cumprimento dos interesses da associação;
n) Cumprir todas as ordens publicadas e dadas por supe-

riores. 

Funções de motorista

1- São funções do motorista:
a) Conduzir a viatura e a respectiva guarnição o mais rapi-

damente possível aos locais de sinistro, observando o dispos-
to no Código da Estrada;

b) Operar nos sinistros a bomba da sua viatura;
c) Manter a viatura em perfeito estado de conservação e 

limpeza;
d) Verificar, ao entrar de serviço, os níveis de combustível, 

óleo, água, óleo de travões, valvulinas e embraiagem, e de-
tectar eventuais fugas;

e) Verificar o equipamento, instrumentos, suspensão, di-
recção, pressão dos pneus, tensão de correias, densidade e 
nível do electrólito e falhas de funcionamento, se necessário 
através de uma pequena rodagem;

f) Comunicar ao subchefe e encarregado do serviço auto-
móvel as deficiências que encontrar;

g) Utilizar com as moto-bombas, moto serras, compresso-
res, exaustores e outro material do mesmo tipo, procedimen-
to idêntico ao descrito para com as viaturas.

h) Conhecer profundamente as características da zona de 
intervenção, particularmente de trânsito, condicionamentos 
eventualmente existentes quanto ao acesso das viaturas de 
socorro e outros factores que possam prejudicar a rápida in-
tervenção do corpo de bombeiros.

Funções de operador de comunicações

1- O operador de comunicações tem os seguintes deveres:
a) Conhecer pormenorizadamente o funcionamento, capa-

cidade e utilização de todos os aparelhos, materiais e equipa-
mentos existentes na central, viaturas e nos postos de comu-
nicações do corpo de bombeiros;

b) Manusear com destreza e segurança os equipamentos 
em uso na central de comunicações;

c) Conhecer profundamente as características da zona de 
intervenção, particularmente de trânsito, condicionamentos 
eventualmente existentes quanto ao acesso das viaturas de 

socorro e outros factores que possam prejudicar a rápida in-
tervenção da associação;

d) Conhecer o material de ordenança planeado para os di-
versos pontos sensíveis;

e) Permanecer vigilante durante o seu turno de serviço;
f) Receber e registar os pedidos de serviço;
g) Accionar a saída de material, através de alarme ou de 

comunicação interna, em caso de intervenção, indicando 
imediatamente o local e outras indicações que facilitem a 
preparação do plano de acção, estabelecido ou a estabelecer 
pelo graduado de serviço;

h) Responder a todas as chamadas com clareza e correc-
ção;

i) Efectuar com celeridade todas as comunicações neces-
sárias e regulamentares;

j) Manter-se permanentemente em escuta sempre que se 
encontrem viaturas em serviço exterior, informando o gra-
duado de serviço à central e o chefe de serviço do evoluir 
permanente da situação;

k) Proceder ao registo de todos os movimentos, através 
dos meios e da documentação estabelecidos;

l) Não permitir a entrada na central de qualquer pessoa 
não autorizada;

m) Fazer as verificações e os toques determinados;
n) Manter em perfeito estado de conservação e de limpeza 

todos os aparelhos, materiais, equipamentos e dependências 
da central de comunicações;

o) Comunicar ao graduado de serviço à central de alerta e 
comunicações todas as deficiências verificadas.

Funções de encarregado da logística

1- O encarregado da logística é genericamente responsá-
vel pelas existências da sua arrecadação e tem os seguintes 
deveres:

a) Manter em perfeito estado de conservação, de limpeza 
e arrumação todas as instalações e materiais à sua responsa-
bilidade;

b) Não utilizar nem permitir que se utilizem os materiais 
da sua responsabilidade para fins distintos daqueles a que se 
destinam;

c) Não permitir a saída ou utilização de qualquer material 
da sua arrecadação, sem a necessária autorização e registo;

d) Proceder com regularidade à conferência e inventaria-
ção das existências;

e) Registar em livro próprio todos os movimentos efectua-
dos de forma individual e pormenorizada;

f) Comunicar atempadamente ao comando a previsão das 
necessidades.

2- Na nomeação de um encarregado da logística para im-
pedimentos será dada preferência ao pessoal competente que 
se encontre por recomendação médica para serviços modera-
dos ou com percentagem de diminuição física impeditiva do 
serviço operacional.

3- Um encarregado da logística pode ser responsável por 
mais do que uma arrecadação.
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Funções de encarregado do serviço automóvel

1- O encarregado do serviço automóvel tem por compe-
tência:

a) Tomar conhecimento, pelos motoristas, dos resultados 
dos ensaios diários das viaturas;

b) Providenciar a substituição de viaturas que careçam re-
paração;

c) Informar atempadamente os serviços logísticos dos ac-
tos que praticar ou de qualquer ocorrência excepcional que 
não tenha meios para resolver;

d) Verificar frequentemente o estado de conservação, lim-
peza e funcionamento de viaturas e ferramentas;

e) Retirar as ferramentas e os equipamentos amovíveis das 
viaturas que vão entrar na oficina, depositando-as na arreca-
dação competente;

f) Instalar as ferramentas e os equipamentos nas viaturas 
que voltam ao serviço, na presença do motorista e de acordo 
com a relação da carga;

g) Elaborar mapas de consumo de combustíveis e lubrifi-
cantes, quilómetros percorridos e horas de trabalho das via-
turas e enviá-los à secretaria do comando até ao dia 5 do mês 
seguinte;

h) Elaborar semanalmente o mapa de situação de viaturas.
2- Na nomeação do encarregado do serviço automóvel 

para impedimento será dada preferência a um subchefe ou 
bombeiro de 1.ª classe de competência reconhecida e que já 
tenha desempenhado funções de motorista.

Funções de mecânico

Ao mecânico compete-lhe:
a) Fazer a manutenção e controlo de máquinas e motores;
b) Afinar, ensaiar e conduzir em experiência as viaturas 

reparadas;
c) Informar e dar pareceres sobre o funcionamento, manu-

tenção e conservação dos equipamentos da sua responsabili-
dade, que controla;

d) Zelar pelo bom funcionamento dos equipamentos, cum-
prindo programas de utilização, rentabilizando-os de acordo 
com as normas técnicas;

e) Apoiar a instalação, montagem e reparação dos equi-
pamentos.

Electricista auto

Ao electricista auto compete-lhe:
a) Instalar, afinar, reparar e efectuar a manutenção de apa-

relhagem e circuitos eléctricos em veículos automóveis e 
similares;

b) Ler e interpretar esquemas e especificações técnicas;
c) Instalar circuitos e aparelhagem eléctrica, nomeada-

mente, de sinalização acústica e luminosa, iluminação inte-
rior e exterior, ignição e arranque do motor e de acumulação 
e distribuição de energia eléctrica;

d) Localizar e determinar as deficiências de instalação e de 
funcionamento;

e) Substituir ou reparar platinados, reguladores de tensão, 
motores de arranque ou outros componentes eléctricos ava-

riados;
f) Ensaiar os diversos circuitos e aparelhagem;
g) Realizar afinações e reparações nos elementos mecâ-

nicos na sequência das reparações e afinações dos circuitos 
eléctricos.

Funções de tripulante de ambulância 

Ao tripulante de ambulância de socorro compete-lhe:
a) Transportar feridos e doentes e prestar-lhes os primeiros 

socorros, deslocando-se ao local onde estes se encontram;
b) Imobilizar membros fracturados ou deslocados com dis-

positivos especiais ou talas apropriadas ou improvisadas;
c) Tomar os devidos cuidados noutros tipos de fracturas;
d) Estancar hemorragias, ministrar respiração artificial e 

prestar outros socorros de urgência;
e) Deitar o doente na maca ou sentá-lo numa cadeira apro-

priada, com os cuidados exigidos pelo seu estado e acompa-
nha-lo numa ambulância a um estabelecimento hospitalar;

f) Imobilizar os membros fracturados e estanca hemorra-
gias, consoante as medidas de urgência a adoptar;

g) Contactar com os socorros públicos, nomeadamente 
hospitais e bombeiros, solicitando a colaboração dos mes-
mos;

h) Colaborar na colocação, com os devidos cuidados, do 
acidentado na maca e acompanha-o na ambulância durante o 
trajecto para o estabelecimento hospitalar.

Funções de formador

Ao formador compete-lhe:
Planear e preparar a formação dos bombeiros de acordo 

com a necessidade do corpo de bombeiros;
Analisar e desenvolver conteúdos programáticos forma-

tivos;
Constituir dossiers das acções de formação;
Definir os objectivos da formação;
Elaborar planos de sessão;
Acompanhar as acções de formação;
Avaliar as acções de formação;
Propor ao comando planos de formação anuais.

Funções de mergulhador

Ao mergulhador compete-lhe:
Busca e recuperação de pessoas;
Busca e recuperação de animais;
Busca e recuperação de bens;
Busca e recuperação de viaturas;
Busca e recuperação de objectos a pedido das autorida-

des;
Manutenção de barcos e equipamentos específicos ao 

mergulho

Funções de nadador salvador

Ao nadador salvador compete-lhe:
a) Prestar serviço de vigilância e salvamento aos utentes 

das piscinas e ou praias; 
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b) Zelar pela limpeza e conservação dos meios operativos 
e instalações.

Chefe de serviços administrativos:

Ao chefe de serviços administrativos compete-lhe:
a) Coordenar, orientar e supervisionar as actividades de-

senvolvidas numa secção administrativa, designadamente as 
relativas às áreas de pessoal, contabilidade, expediente, pa-
trimónio e aprovisionamento, e outras de apoio instrumental 
à direcção;

b) Distribui o trabalho pelos funcionários que lhe estão 
afectos, emite directivas e orienta a execução das tarefas, 
assegura e gestão corrente dos seus serviços, equacionando 
a problemática do pessoal, designadamente em termos de 
carência de recursos humanos, necessidades de formação e 
progressão nas respectivas carreiras;

c) Afere as necessidades de meios materiais indispensá-
veis ao funcionamento dos serviços, organiza os processos 
referentes à sua área de competências, informa-os, emite 
pareceres e minuta o expediente, atende e esclarece os fun-
cionários, bem como as pessoas do exterior sobre questões 
específicas da sua vertente de actuação;

d) Controla a assiduidade dos funcionários.

Assistente administrativo principal:

Ao assistente administrativo principal compete:
a) Executar trabalhos de registo, planeamento e tratamento 

de informações relativas aos serviços de secretariado;
b) Executar operações de caixa; 
c) Ordenar e tratar dados contabilísticos, estatísticos e fi-

nanceiros;
d) Elaborar inventários de mercadorias, matérias primas e 

outros materiais; 
e) Assegurar serviços de biblioteca; 
f) Assegurar o serviço de centrais de telecomunicações;
g) Coordenar outros trabalhadores.

Assistente administrativo:

Ao assistente administrativo compete:
b) Desenvolver funções que se enquadrem em directivas 

gerais dos dirigentes e chefias, de expediente, arquivo e se-
cretaria da estrutura de comando;

c) Assegurar a transmissão da comunicação entre os vá-
rios órgãos e entre estes e os particulares, através do registo, 
redacção, classificação e arquivo de expediente e outras for-
mas de comunicação;

d) Assegurar trabalhos de dactilografia, tratar informação 

recolhendo e efectuando apuramentos estatísticos elementa-
res e elaborando mapas, quadros ou utilizando qualquer ou-
tra forma de transmissão eficaz dos dados existentes;

e) Recolher, examinar e conferir elementos constantes dos 
processos, anotando faltas ou anomalias e providenciando 
pela sua correcção e andamento, através de ofícios, informa-
ções ou notas, em conformidade com a legislação existente;

f) Organizar, calcular e desenvolver os processos relativos 
à situação de pessoal e à aquisição e ou manutenção de ma-
terial, equipamento, instalações ou serviços;

Funções de auxiliar de serviços gerais

Ao auxiliar de serviços gerais compete-lhe:
a) Assegurar a limpeza e conservação das instalações;
b) Colaborar eventualmente nos trabalhos auxiliares de 

montagem, desmontagem e conservação de equipamentos; 
c) Auxiliar a execução de cargas e descargas;
d) Realizar tarefas de arrumação e distribuição;
e) Executar outras tarefas simples não especificadas, de 

carácter manual e exigindo principalmente esforço físico e 
conhecimentos práticos.

Equipas de intervenção permanentes

Aos elementos que compõem as equipas de intervenção 
permanentes, compete:

O cumprimento do estipulado no âmbito da Portaria n.º 
1358/2007, de 15 de Outubro, nomeadamente, o referido no 
seu artigo 2.º:

a) Combate a incêndios;
b) Socorro às populações em caso de incêndios, inunda-

ções, desabamentos, abalroamentos e em todos os acidentes 
ou catástrofes;

c) Socorro a náufragos;
d) Socorro complementar, em segunda intervenção, desen-

carceramento ou apoio a sinistrados no âmbito da urgência 
pré-hospitalar, não podendo substituir-se aos acordos com a 
autoridade nacional de emergência médica;

e) Minimização de riscos em situações de previsão ou 
ocorrência de acidente grave;

f) Colaboração em outras actividades de protecção civil, 
no âmbito do exercício das funções específicas que são co-
metidas aos corpos de bombeiros;

g) Os elementos que constituem as EIP desempenham 
ainda, outras tarefas de âmbito operacional, incluindo pla-
neamento, formação, reconhecimento dos locais de risco e 
das zonas criticas, preparação física e desportos, limpeza e 
manutenção de equipamento, viaturas e instalações, sem pre-
juízo da prontidão e socorro.
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ANEXO II

Carreira de bombeiro

Índice 100 = 485,00 €

Categoria
Escalões

1 2 3 4 5

Bombeiro 
Nível VIII
Bombeiro 
Nível VII
Bombeiro 
Nível VI
Bombeiro 
Nível V

225
1.068,75 €
210
997.50 €
195
926,25 €
170
807,50 €

230
1092,50 €
215
1.021,25 €
200
950.00 €
180
855.00 €

235
1.116,25 €
220
1.045,00 €
205
973,75 €
190
902,50 €

195
926,25 €

Bombeiro 
Nível IV

160
760.00 €

165
783,75 €

170
807,50 €

175
831,25 €

Bombeiro 
Nível III
Bombeiro 
Nível II
Bombeiro 
Nível I
Bombeiro 
Estagiário

130
617,50 €
120
570.00 €
105
498.75 €
485,00 €

135
641,25 €
125
593,75 €
110
522,50 €

140
665,00 €
130
617.50 €
115
546,25 €

145
688,75 €
135
641,25 €
120
570,00 €

150
712,50 €
140
665,00 €
125
593,75 €

1- A remuneração do cargo de comandante é fixada no es-
calão 3 da categoria de bombeiro nível VIII, acrescida de  
25 % pela isenção de horário de trabalho.

2- A remuneração de 2.º comandante é fixada em 85 % 
da remuneração base do cargo de comandante, acrescida em  
20 % pela isenção de horário de trabalho.

3- A remuneração do cargo de adjunto de comando é fixa-
da em 70 % da remuneração base do cargo de comandante, 
acrescida de 15 % pela isenção de horário de trabalho.

ANEXO III

Carreira Administrativa

Índice 100 = 485,00 €

Administrativos
Escalões

1 2 3 4

Chefe Serviços 
Administrativos 900,00 € 930,00 € 960,00 € 990,00 €

Assistente 
Administrativo 
Principal

835,00 € 865,00 € 895,00 € 925,00 €

Assistente 
Administrativo 825,00 € 855,00 € 885,00 € 915,00 €

Auxiliar de 
Serviços Gerais 485,00 € 510,00 € 540,00 € 570,00 €

Administrativos
Escalões

5 6 7 8

Chefe Serviços 
Administrativos 1.030,00 € 1.080,00 € 1.130,00 € 1.190,00 €

Assistente 
Administrativo 
Principal

965,00 € 1.015,00 € 1.065,00 € 1.125,00 €

Assistente 
Administrativo 955,00 € 1.005,00 € 1.055,00 € 1.115,00 €

Auxiliar de 
Serviços Gerais 610,00 € 660,00 € 710,00 € 820,00 €

ANEXO IV

Regulamento da avaliação do desempenho

CAPÍTULO I

Objecto e âmbito de aplicação

Artigo 1.º

Objecto e âmbito de aplicação

As disposições seguintes regulamentam o sistema de 
avaliação do desempenho dos trabalhadores da Associação 
Humanitária dos Bombeiros de Reguengos de Monsaraz.

CAPÍTULO II

Estrutura e conteúdo do sistema de avaliação de 
desempenho

SECÇÃO I

Componentes para a avaliação

Artigo 2.º

Componentes para a avaliação

A avaliação de desempenho integra as seguintes compo-
nentes:

a) Objectivos;
b) Competências comportamentais;

Atitude pessoal.

Artigo 3.º

Objectivos

1- A avaliação dos objectivos visa comprometer os tra-
balhadores com os objectivos estratégicos da organização e 
responsabilizar pelos resultados, promovendo uma cultura 
de qualidade, responsabilização e optimização de resultados, 
de acordo com as seguintes regras:

a) O processo de definição de objectivos e indicadores de 
medida, para os diferentes trabalhadores, é da responsabili-
dade de direcção da associação, depois de ouvido o coman-
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dante e consta da ficha de avaliação em anexo.
b) Os objectivos devem ser acordados entre avaliador e 

avaliado no início do período da avaliação prevalecendo, em 
caso de discordância, a posição, do avaliador; 

c) A definição dos objectivos deve ser clara e dirigida aos 
principais resultados a obter pelo colaborador no âmbito do 
plano de actividades do respectivo serviço; 

2- De acordo com os indicadores de medida de concretiza-
ção previamente estabelecidos, cada objectivo é aferido em 
quatro níveis, e de acordo com as pontuações que constam 
da ficha de avaliação.

3- A avaliação desta componente resulta da média ponde-
rada dos níveis atribuídos. 

Artigo 4.º

Competências comportamentais

A avaliação das competências comportamentais visa pro-
mover o desenvolvimento e qualificação dos trabalhadores, 
maximizar o seu desempenho e promover uma cultura de 
excelência e qualidade, de acordo com as seguintes regras: 

a) As competências são definidas em função dos diferentes 
grupos profissionais de forma a garantir uma melhor adequa-
ção dos factores de avaliação às exigências específicas de 
cada realidade; 

b) O avaliado deve ter conhecimento, no início do período 
de avaliação, das competências exigidas para a respectiva 
função, assim como da sua ponderação.

Artigo 5.º

Atitude pessoal

A avaliação da atitude pessoal visa a apreciação geral da 
forma como a actividade foi desempenhada pelo avaliado, 
incluindo aspectos como o esforço realizado, o interesse e a 
motivação demonstrados. 

SECÇÃO II

Sistema de classificação

Artigo 6.º

Escala de avaliação

O resultado global da avaliação de cada uma das compo-
nentes do sistema de avaliação de desempenho é expresso na 
escala de 0 a 20 devendo a classificação ser atribuída pelo 
avaliador em números inteiros e corresponde às seguintes 
menções qualitativas: 

Muito bom - de 16 a 20;
Bom - 13 a 16
Médio - 10 a 13
Fraco - inferior a 10

Artigo 7.º

Expressão da avaliação final

1- A avaliação global resulta das pontuações obtidas em 
cada uma das componentes do sistema de avaliação pon-

deradas nos termos do artigo anterior e expressa através da 
classificação qualitativa e quantitativa constante da escala de 
avaliação referida no artigo 6.º deste regulamento.

Artigo 8.º

Diferenciação de mérito e excelência

1- A atribuição de percentagens máximas deve ser do co-
nhecimento de todos os avaliados. 

2- A atribuição da classificação de muito bom implica fun-
damentação que evidencie os factores que contribuíram para 
o resultado final. 

3- A atribuição da classificação de excelente deve ainda 
identificar os contributos relevantes para o serviço, tendo em 
vista a sua inclusão na base de dados sobre boas práticas. 

Artigo 9.º

Fichas de avaliação

A ficha de avaliação, é a que se encontra junta como ane-
xo.

CAPÍTULO III

Competência para avaliar e homologar

Artigo 10.º

Intervenientes no processo de avaliação

Intervêm no processo de avaliação do desempenho no 
âmbito de cada organismo:

a) Os avaliadores;
b) O conselho da avaliação;
c) O dirigente máximo do respectivo serviço ou organis-

mo.

Artigo 11.º

Avaliadores

1- A avaliação é da competência do superior hierárquico 
imediato ou do funcionário que possua responsabilidades de 
coordenação sobre o avaliado, cabendo ao avaliador:

a) Verificar se os seus colaboradores são conhecedores dos 
objectivos fixados e constantes da ficha de avaliação; 

b) Avaliar anualmente os seus colaboradores directos, 
cumprindo o calendário de avaliação; 

c) Assegurar a correcta aplicação dos princípios integran-
tes da avaliação;

d) Ponderar as expectativas dos trabalhadores no processo 
de identificação das respectivas necessidades de desenvol-
vimento. 

2- Só podem ser avaliadores os superiores hierárquicos 
imediatos ou os funcionários com responsabilidades de co-
ordenação sobre os avaliados que, no decurso do ano a que 
se refere a avaliação, reúnam o mínimo de seis meses de con-
tacto funcional com o avaliado. 

3- Nos casos em que não estejam reunidas as condições 
previstas no número anterior é avaliador o superior hierár-
quico de nível seguinte ou, na ausência deste, o conselho da 
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avaliação. 

Artigo 12.º

Conselho da avaliação

1- Junto da direcção da associação, funciona um conselho 
da avaliação, ao qual compete:

a) Estabelecer directrizes para uma aplicação objectiva e 
harmónica do sistema de avaliação do desempenho; 

b) Garantir a selectividade do sistema de avaliação, ca-
bendo-lhe validar as avaliações finais iguais ou superiores 
a Muito bom; 

c) Emitir parecer sobre as reclamações dos avaliados;
d) Proceder à avaliação de desempenho nos casos de au-

sência de superior hierárquico. 
2- O conselho da avaliação é presidido pelo presidente da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Re-
guengos de Monsaraz, integra todos os chefes ou coordena-
dor de serviços e o comandante do corpo de bombeiros.

3- Participa ainda nas reuniões do conselho da avaliação, 
em qualquer circunstância, o delegado sindical eleito, ou re-
presentante por ele indicado. 

5- O regulamento de funcionamento do conselho da ava-
liação deve ser elaborado no início de cada período de ava-
liação. 

Artigo 13.º

Dirigente máximo do serviço

1- Para efeitos de aplicação do presente regulamento, con-
sidera-se dirigente máximo do serviço o titular do cargo de 
presidente da direcção da associação.

2- Compete ao dirigente máximo do serviço:
a) Garantir a adequação do sistema de avaliação do de-

sempenho às realidades específicas da associação;
b) Coordenar e controlar o processo de avaliação anual de 

acordo com os princípios e regras definidos no presente re-
gulamento; 

c) Homologar as avaliações anuais;
d) Decidir das reclamações dos avaliados, após parecer do 

conselho da avaliação; 
e) Assegurar a elaboração do relatório anual da avaliação 

do desempenho.
3- Quando o dirigente máximo não homologar as classi-

ficações atribuídas, deverá ele próprio, mediante despacho 
fundamentado, estabelecer a classificação a atribuir. 

CAPÍTULO IV

Processo de avaliação do desempenho

SECÇÃO I

Modalidades

Artigo 14.º

Avaliação ordinária

A avaliação ordinária respeita aos trabalhadores que 
contem, no ano civil anterior, mais de seis meses de serviço 
efectivo prestado em contacto funcional com o respectivo 
avaliador e reporta-se ao tempo de serviço prestado naquele 
ano e não avaliado.

Artigo 15.º

Avaliação extraordinária

1- São avaliados extraordinariamente os trabalhadores não 
abrangidos no artigo anterior que só venham a reunir o re-
quisito de seis meses de contacto funcional com o avaliador 
competente durante o ano em que é feita a avaliação e até 
30 de Junho, devendo o interessado solicitá-la por escrito ao 
dirigente máximo do serviço no decurso do mês de Junho.

2- A avaliação extraordinária obedece à tramitação pre-
vista para a avaliação ordinária, salvo no que diz respeito 
às datas fixadas, sem prejuízo da observância dos intervalos 
temporais entre cada uma das fases do processo. 

Artigo 16.º

Casos especiais

1- Aos trabalhadores que exerçam cargo ou funções de re-
conhecido interesse público, bem como actividade sindical, 
a classificação obtida no último ano imediatamente anterior 
ao exercício dessas funções ou actividades reporta-se, igual-
mente, aos anos seguintes relevantes para efeitos de promo-
ção e progressão.

2- No caso de no ano civil não decorrer processo de avalia-
ção de desempenho por parte da associação, aos seus traba-
lhadores será sempre atribuída a avaliação de bom.

Artigo 17.º

Suprimento da avaliação

1- Quando o trabalhador permanecer em situação que in-
viabilize a atribuição de avaliação ordinária ou extraordiná-
ria e não lhe for aplicável o disposto no artigo anterior, terá 
lugar adequada ponderação do currículo profissional relati-
vamente ao período que não foi objecto de avaliação, para 
efeitos de apresentação a concurso de promoção ou progres-
são nos escalões.

2- O suprimento previsto no número anterior será requeri-
do ao júri do concurso, no momento da apresentação da can-
didatura, nos termos previstos no respectivo aviso de abertu-
ra, ou ao dirigente máximo do serviço, quando se complete o 
tempo necessário para a progressão no escalão.

Artigo 18.º

Ponderação curricular

1- Na ponderação do currículo profissional, para efeitos do 
artigo anterior, são tidos em linha de conta:

a) As habilitações académicas e profissionais do interes-
sado;

b) As acções de formação e aperfeiçoamento profissional 
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que tenha frequentado, com relevância para as funções que 
exerce; 

c) O conteúdo funcional da respectiva categoria e, bem as-
sim, de outros cargos que tenha exercido e as avaliações de 
desempenho que neles tenha obtido; 

d) A experiência profissional em áreas de actividade de in-
teresse para as funções actuais. 

2- A ponderação curricular será expressa através de uma 
valoração que respeite a escala de avaliação quantitativa e 
qualitativa a que se refere o artigo 6.º. 

3- Nos casos de atribuição de classificação igual a muito 
bom, há lugar a fundamentação da mesma, nos termos pre-
vistos no artigo 9.º. 

SECÇÃO II

Do processo

Artigo 19.º

Periodicidade

A avaliação do desempenho é anual e o respectivo pro-
cesso terá lugar nos meses de Janeiro a Março, sem prejuízo 
do disposto no presente diploma para a avaliação extraordi-
nária.

Artigo 20.º

Confidencialidade

1- O processo da avaliação do desempenho tem carácter 
confidencial, devendo os instrumentos de avaliação de cada 
trabalhador ser arquivados no respectivo processo individu-
al.

2- Todos os intervenientes no processo, excepto o avalia-
do, ficam obrigados ao dever de sigilo sobre a matéria. 

3- Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, é 
divulgado na associação o resultado global da avaliação 
contendo o número das menções qualitativas atribuídas por 
grupo profissional, bem como o número de casos em que se 
verificou avaliação extraordinária ou suprimento de avalia-
ção. 

SECÇÃO III

Fases do processo

Artigo 21.º

Fases do processo

O processo de avaliação comporta as seguintes fases:
a) Auto-avaliação;
b) Avaliação prévia;
c) Harmonização das avaliações de desempenho;
d) Entrevista com o avaliado;
e) Homologação;
f) Reclamação para o dirigente máximo do serviço;
g) Recurso hierárquico.

Artigo 22.º

Auto-avaliação

1- A auto-avaliação tem como objectivo envolver o ava-
liado no processo de avaliação e fomentar o relacionamento 
com o superior hierárquico de modo a identificar oportunida-
des de desenvolvimento profissional.

2- A auto-avaliação tem carácter preparatório da entrevista 
de avaliação, não constituindo componente vinculativa da 
avaliação de desempenho. 

3- A auto-avaliação concretiza-se através do conhecimen-
to da ficha de avaliação a partir de 5 de Janeiro, devendo esta 
ser presente ao avaliador no momento da entrevista. 

4- Nos processos de avaliação extraordinária, o conheci-
mento da ficha de avaliação será feito pelo avaliado nos pri-
meiros cinco dias úteis do mês de Julho. 

Artigo 23.º

Avaliação prévia

A avaliação prévia consiste no conhecimento da ficha de 
avaliação do desempenho pelo avaliador, a realizar entre 5 
e 20 de Janeiro, com vista à sua apresentação na reunião de 
harmonização das avaliações.

Artigo 24.º

Harmonização das avaliações

1- Entre 21 e 31 de Janeiro realizam-se as reuniões do 
conselho da avaliação tendo em vista a harmonização das 
avaliações. 

Artigo 25.º

Entrevista de avaliação

Durante o mês de Fevereiro realizam-se as entrevistas in-
dividuais dos avaliadores com os respectivos avaliados, com 
o objectivo de analisar a auto-avaliação do avaliado, dar co-
nhecimento da avaliação feita pelo avaliador e de estabelecer 
os objectivos a prosseguir pelos avaliados nesse ano.

Artigo 26.º

Homologação

As avaliações de desempenho ordinárias devem ser ho-
mologadas até 15 de Março.

Artigo 27.º

Reclamação

1- Após tomar conhecimento da homologação da sua ava-
liação, o avaliado pode apresentar reclamação por escrito, 
no prazo de cinco dias úteis, para o dirigente máximo do 
serviço.

2- A decisão sobre a reclamação será proferida no prazo 
máximo de 15 dias úteis, dependendo de parecer prévio do 
conselho da avaliação. 

3- O conselho da avaliação pode solicitar, por escrito, a 
avaliadores e avaliados, os elementos que julgar convenien-
tes. 
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Artigo 28.º

Recurso

1- Da decisão final sobre a reclamação cabe recurso hie-
rárquico para o conselho de avaliação, a interpor no prazo de 
cinco dias úteis contado do seu conhecimento.

2- A decisão deverá ser proferida no prazo de 10 dias úteis 
contados da data de interposição de recurso, devendo o pro-
cesso de avaliação encerrar-se a 30 de Abril. 

3- O recurso não pode fundamentar-se na comparação en-
tre resultados de avaliações. 

CAPÍTULO V

Formação

Artigo 29.º

Necessidades de formação

1- Devem ser identificados no final da avaliação um máxi-
mo de três tipos de acções de formação de suporte ao desen-
volvimento do trabalhador.

2- A identificação das necessidades de formação deve as-
sociar as necessidades prioritárias dos funcionários à exigên-
cia das funções que lhes estão atribuídas, tendo em conta os 
recursos disponíveis para esse efeito. 

CAPÍTULO VI

Avaliação dos dirigentes

Artigo 30.º

Regime especial

A avaliação dos chefes, coordenadores de serviço e corpo 
de comando, visa promover o reforço e desenvolvimento das 
competências de gestão e comportamentos de liderança, de-
vendo adequar-se à diferenciação da função, de acordo com 
as especialidades constantes do presente capítulo.

Artigo 31.º

Componentes da avaliação

A avaliação é efectuada através da utilização da ficha de 
avaliação que se encontra em anexo a este regulamento.

Artigo 32.º

Avaliadores

1- A competência para avaliar cabe ao superior hierárquico 
imediato. 

2- Não há lugar à intervenção do conselho coordenador da 
avaliação, salvo em caso de reclamação. 

3- A apreciação das reclamações da avaliação dos diri-
gentes é feita em conselho da avaliação restrito, composto 
apenas pelos dirigentes de nível superior da associação e 
pelo dirigente máximo do departamento responsável pela 
organização e recursos humanos, quando se trate de serviço 
partilhado. 

4- Em caso de impedimento do avaliador, a competência 
cabe ao superior hierárquico seguinte. 

Artigo 33.º

Início da avaliação

No 2.º ano da comissão de serviço, a avaliação ordinária 
só terá lugar quando o início de funções ocorra antes de 1 de 
Junho, não havendo recurso a avaliação extraordinária.

Artigo 34.º

Efeitos da avaliação

1- A renovação da comissão de serviço depende da classi-
ficação mínima de bom no último ano da respectiva comis-
são de serviço.

2- Os resultados da avaliação de desempenho contam para 
a evolução na carreira de origem, de acordo com as regras e 
os critérios de promoção e progressão aplicáveis. 

CAPÍTULO VII

Gestão e acompanhamento do sistema de avaliação 
do desempenho

Artigo 35.º

Monitorização e controlo

1- No final do período de avaliação, o conselho de ava-
liação deve apresentar à assembleia geral, o relatório anual 
dos resultados da avaliação do desempenho, sem referências 
nominativas, que evidencie o cumprimento das regras esta-
belecidas no presente regulamento, nomeadamente através 
da indicação das classificações atribuídas pelos diferentes 
grupos profissionais.

Artigo 36.º

Base de dados

Os relatórios referidos no artigo anterior serão mantidos 
em suporte informático, para tratamento estatístico e consti-
tuição de uma base de dados específica do sistema de avalia-
ção do desempenho dos trabalhadores da associação.
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Reguengos de Monsaraz, 25 de Janeiro de 2013.

Pela Associação Humanitária dos Bombeiros de Voluntá-
rios de Reguengos de Monsaraz:

José Gabriel Paxão Calixto, presidente da direcção da 
AHBV de e mandatário.

Sónia Maria Medina Canhão Cavaco, vice-presidente da 
direcção da AHBV e mandatária.

Pelo Sindicato Nacional dos Bombeiros Profissionais:

Sérgio Rui Martins Carvalho, presidente da direcção na-
cional e mandatário.

Fernando Gabriel Dias Curto, vice-presidente da direc-
ção nacional e mandatário.

Depositado em 18 de fevereiro de 2013, a fl. 134 do li-
vro n.º 11, com o n.º 9/2013, nos termos do artigo 494.º do 
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro.

Contrato coletivo entre a GROQUIFAR - Asso-
ciação de Grossistas de Produtos Químicos e Far-
macêuticos (serviços de desinfestação/aplicação de 
pesticidas) e a FIEQUIMETAL - Federação Inter-
sindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, 
Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, 
Imprensa, Energia e Minas - Integração em níveis 

de qualificação

Nos termos do despacho do Secretário de Estado Adjunto 
do Ministro do Emprego e da Segurança Social, de 5 de Mar-
ço de 1990, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 
l.ª Série, n.º 11, de 22 de Março de 1990, procede-se à inte-
gração em níveis de qualificação das profissões que a seguir 
se indicam, abrangidas pelo contrato coletivo mencionado 
em título, publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, l.ª 
Série, n.º 3, de 22 de Janeiro de 2013.

1- Quadros superiores
 – Diretor técnico

2- Quadros médios
2.2- Técnicos de produção e outros

 – Gestor de operações
 – Chefe de serviços de desinfestação

3- Encarregados, contramestres, mestres e chefes de equi-
pa

 – Supervisor de serviços de desinfestação

4- Profissionais altamente qualificados
4.1- Administrativos, comércio e outros
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 – Fiel de armazém
4.2- Produção
 – Técnico de desinfestação de 1.ª 

5- Profissionais qualificados
5.3- Produção

 – Técnico de desinfestação de 2.ª

ACORDOS DE REVOGAÇÃO DE CONVENÇÕES COLETIVAS

...

JURISPRUDÊNCIA

...

AVISOS DE CESSAÇÃO DA VIGÊNCIA DE CONVENÇÕES COLETIVAS

...

DECISÕES ARBITRAIS

...

5.4- Outros
 – Auxiliar de armazém

6- Profissionais semiqualificados (especializados)
6.1- Administrativos, comércio e outros

 – Aspirante a técnico de desinfestação
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ORGANIZAÇÕES DO TRABALHO

ASSOCIAÇÕES SINDICAIS

I - ESTATUTOS

Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pú-
blica e de Entidades com Fins Públicos - SINTAP 

- Alteração

Alteração aprovada em conselho geral extraordinário no 
dia 27 de outubro de 2012 com última alteração dos estatutos 
publicada, no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 40, de 29 
de outubro de 2011.

ANEXO II

Proposta de alterações estatutárias do Sindicato 
dos Trabalhadores da Administração Pública e de 

Entidades com Fins Públicos - SINTAP

CAPÍTULO IV

Da organização do sindicato

SECÇÃO IV

Do secretariado nacional

Artigo 55.º

Natureza e composição

1- O secretariado nacional é o órgão diretivo do SINTAP e 
é composto por 50 membros, eleitos em congresso.

2- …

CAPÍTULO V

Da organização regional e profi ssional do sindicato

SECÇÃO I

Das seções

Artigo 68.º

Descentralização regional

Como forma de assegurar e reforçar a participação dos 
associados e a democraticidade do seu funcionamento, o sin-
dicato compreende quer delegações de distrito, área metro-
politana, comunidade intermunicipal, concelho, organismo 
ou local de trabalho, seções regionais e ainda as seções sin-
dicais dos aposentados e do estrangeiro.

Artigo 69.º

Organização local

1- A delegação de distrito, área metropolitana, comunida-
de intermunicipal, concelho, organismo ou local de traba-
lho agrupa os associados que dentro de uma seção regional, 
exerçam atividades numa área metropolitana, comunidade 
intermunicipal, concelho, organismo ou local de trabalho.

2- A coordenação das delegações referidas no n.º 1 é da 
responsabilidade do secretariado regional, nos termos dos 
artigos seguintes.

3- Estas delegações contribuem para a elaboração da po-
lítica sindical segundo os presentes estatutos, operando na 
respetiva área, de acordo com os princípios e decisões dos 
órgãos nacionais e dos secretariados referidos no n.º 2.

4- No distrito, área metropolitana, comunidade intermuni-
cipal, concelho, organismo ou local de trabalho onde existam 
delegações, as competências atribuídas aos seus órgãos acu-
mulam às de delegados sindicais.

Artigo 70.º

Das delegações

1- São órgãos das delegações o secretariado da delegação 
e o responsável da delegação, em número a determinar pelo 
conselho geral, nos termos dos presentes estatutos.

2- O secretariado da delegação é o órgão máximo delibe-
rativo da delegação, composto por todos os membros desta, 
competindo-lhe em geral tomar as decisões nos termos do 
artigo 69.º e, em especial:
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a) …
b) Eleger o coordenador da delegação e os vogais.
3- O secretariado da delegação reúne sempre que necessá-

rio, por convocação do responsável da delegação ou de, pelo 
menos, um terço dos seus membros, mediante aviso conten-
do a ordem de trabalhos, que deverá ser enviada a todos os 
membros da seção até oito dias antes da data fi xada.

4- Ao responsável da delegação, coadjuvado pelos vogais, 
compete:

a) Aplicar as decisões do secretariado da delegação;
b) Organizar internamente a delegação e representá-la jun-

to do distrito, área metropolitana, comunidade intermunici-
pal, concelho, organismo ou local de trabalho.

c) …
5- …
a) …
b) …
c) …
d) Colaborar com o secretariado regional e secretariado da 

delegação em todas as ações necessárias para a atividade do 
sindicato;

e) Acompanhar a atividade do distrito, área metropolitana, 
comunidade intermunicipal, concelho, organismo ou local 
de trabalho;

f) …
g) …
h) …
i) …
j) …

Artigo 71.º

Seções regionais

1- …
2- …
3- …
4- …
a) …
b) …
c) A nível de cada região autónoma, permanece a exis-

tência de uma seção coordenadora regional para melhor 
desempenho das funções, nomeadamente para os efeitos do 
disposto no artigo 73.º, n.º 3, sem prejuízo da existência de 
outras seções integradas naquela, que se venham a revelar 
pertinentes para dinamização e aprofundamento da ação sin-
dical junto dos respetivos associados.

5- …

Artigo 74.º

Eleição dos secretariados regionais

1- O secretariado é o órgão executivo da seção, sendo 
composto por um máximo de 20 de membros, correspon-
dendo 1 membro por cada 200 associados, ou fração de pelo 
menos 100 associados.

2- …
3- …
4- …
5- …

Artigo 77.º

Delegações

1- Dentro de cada área de cada delegação distrito, área me-
tropolitana, comunidade intermunicipal, concelho, organis-
mo ou local de trabalho será eleito um secretariado.

2- Aplica-se às delegações de distrito, área metropolitana, 
comunidade intermunicipal, concelho, organismo ou local 
de trabalho o disposto nos artigos 74.º e 75.º, com as devidas 
adaptações, a defi nir em regulamento próprio pelo conselho 
geral, sob proposta do secretariado nacional, para a dinami-
zação e promoção da atividade dos delegados sindicais.

Artigo 78.º

Conselho consultivo da administração local

Eliminado
(O artigo 79.º passa a 78.º).
(O artigo 80.º passa a 79.º).
(O artigo 81.º passa a 80.º).
(O artigo 82.º passa a 81.º).
(O artigo 83.º passa a 82.º).

CAPÍTULO VI

Dos delegados sindicais

Artigo 82.º

Delegados sindicais

Os delegados sindicais são sócios do sindicato, mandatá-
rios dos associados que os elegem junto da respetiva delega-
ção, ou no caso das regiões autónomas das seções, servindo 
de elementos de coordenação, dinamização e ligação recí-
proca entre esta e aqueles.

(O artigo 84.º passa a 83.º).
(O artigo 85.º passa a 84.º).
(O artigo 86.º passa a 85.º).
(O artigo 87.º passa a 86.º).
(O artigo 88.º passa a 87.º).
(O artigo 89.º passa a 88.º).
(O artigo 90.º passa a 89.º).
(O artigo 91.º passa a 90.º).
(O artigo 92.º passa a 91.º).
(O artigo 93.º passa a 92.º).
(O artigo 94.º passa a 93.º).
(O artigo 95.º passa a 94.º).
(O artigo 96.º passa a 95.º).
(O artigo 97.º passa a 96.º).
(O artigo 98.º passa a 97.º).
(O artigo 99.º passa a 98.º).
(O artigo 100.º passa a 99.º).
(O artigo 101.º passa a 100.º).
(O artigo 102.º passa a 101.º).
(O artigo 103.º passa a 102.º).
(O artigo 104.º passa a 103.º).
(O artigo 105.º passa a 104.º).
(O artigo 106.º passa a 105.º).
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(O artigo 107.º passa a 106.º).
(O artigo 108.º passa a 107.º).
(O artigo 109.º passa a 108.º).
(O artigo 110.º passa a 109.º).
(O artigo 111.º passa a 110.º).

Registado em 12 de fevereiro de 2013, ao abrigo do ar-
tigo 449.º do Código do Trabalho, sob o n.º 9, a fl . 153 do 
livro n.º 2.

Federação de Sindicatos da Administração Pública 
– FESAP, que passa a denominar-se Federação de 
Sindicatos da Administração Pública e de Entidades 

com Fins Públicos - FESAP - Alteração

Alteração aprovada em assembleia-geral, realizada em 
17 de dezembro de 2012, com última alteração dos estatutos 
publicada, no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 35, de 22 
de setembro de 2012.

Artigo 1.º

A Federação de Sindicatos da Administração Pública e 
de Entidades com Fins Públicos, que adopta à sigla FESAP, 
é uma associação de sindicatos fi liados na UGT e indepen-
dentes que representam trabalhadores do sector da Adminis-
tração Pública Central, Regional, Local e de entidades com 
fi ns públicos e exerce a sua actividade em todo o território 
nacional.

Artigo 19.º

N.º 1 - A assembleia geral é composta por todos os seus 
associados.

Artigo 24.º

N.º 1 – O secretariado é constituído por um número mí-
nimo de 19 membros e máximo de 21 membros efectivos, 
eleitos em lista nominativa completa, nos termos previstos 
no presente estatuto.

ANEXO I

Regulamento do direito de tendência

Artigo 5.º

Actual redacção passa a n.º 1 e é acrescentado novo n.º 2, 
com o seguinte teor:

«N.º 2 - A comunicação referida no número anterior, de-
verá, igualmente ser acompanhada dos dados referentes à 
sua implantação e representação sindicais, traduzidos pelo 
número de trabalhadores e aos delegados eleitos com o seu 
apoio.»

Artigo 6.º

A actual redação passa a n.º 1 e, é acrescentado um novo 
n.º 2, com o seguinte teor:

«N.º 2 - Os trabalhadores podem agrupar-se nos locais de 
trabalho, para fi ns eleitorais, em tendências.»

Novo artigo 8.º

Artigo 8.º

(Representatividade)

1- A representatividade das tendências é a que resulta da 
sua expressão eleitoral em congresso.

2- Para efeito do disposto no número anterior, o voto de 
cada trabalhador é livre, não estando sujeito à disciplina da 
tendência que o representa.

3- Do mesmo modo, os trabalhadores que integrem os ór-
gãos estatutários da FESAP não estão subordinados à dis-
ciplina das tendências, através de cujas listas foram eleitos, 
agindo com total isenção.

Novo artigo 9.º

Artigo 9.º

(Direitos e deveres)

1- As tendências, como expressão do pluralismo sindical, 
devem contribuir para o reforço da unidade democrática de 
todos os trabalhadores.

2- As tendências têm direito:
a) A ser ouvidas pelo secretariado sobre as decisões mais 

importantes da FESAP, em reuniões por este convocadas ou 
a solicitação dos órgãos da tendência;

b) A exprimir as suas posições nas reuniões da assembleia 
geral e secretariado, através dos membros dos mesmos ór-
gãos;

c) A propor listas para as eleições aos órgãos, nos termos 
fi xados nestes estatutos;

d) A utilizar as instalações da FESAP para efectuar reuni-
ões, mediante comunicação prévia ao secretariado de cinco 
dias úteis, ou de 24 horas, em caso de urgência.

3- Para realizar os fi ns da democracia sindical, devem as 
tendências:

a) Apoiar todas as ações determinadas pelos órgãos esta-
tutários da FESAP;

b) Desenvolver, junto dos trabalhadores que representam, 
ações de formação politico-sindical e de esclarecimento dos 
princípios do sindicalismo democrático;

c) Impedir a instrumentalização político-partidária do sin-
dicato;

d) Evitar quaisquer atos que possam enfraquecer ou dividir 
o movimento sindical.

Registado em 18 de fevereiro de 2013, ao abrigo do ar-
tigo 449.º do Código do Trabalho, sob o n.º 12, a fl . 153 do 
livro n.º 2.
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Sindicato Unifi cado da Polícia de Segurança 
Pública - SUP - Alteração

Alterações aprovados em assembleia-geral em 4 de feve-
reiro de 2013.

CAPITULO VII

Das eleições

SECÇÃO I

Das disposições comuns

Artigo 72.º

1-  ........................................................................................
2- ........................................................................................
3- Não é permitido a nenhum associado, o desempenho 

simultâneo de cargos em mais de um órgão eletivo do SUP.

Registado em 14 de fevereiro de 2013, ao abrigo do ar-
tigo 317.º do Código do Trabalho, sob o n.º 11, a fl . 153 do 
livro n.º 2.

Associação Nacional de Dentistas Portugueses - 
ANDEP - Alteração

Alteração aprovada em assembleia-geral extraordinária, 
realizada em 4 de fevereiro de 2013, com última alteração 
dos estatutos publicada, no Boletim do Trabalho e Emprego, 
n.º 22, de 15 de junho de 2012.

Artigo 17.º

1- As sanções disciplinares aplicar-se-ão em função dos 
seguintes critérios:

a) Gravidade objectiva da infracção;
b) Intencionalidade da conduta do infractor;
c) Repercussão da infracção na actividade da ANDEP e na 

sua imagem externa.
2- Incorrem na sanção de advertência por escrito os mem-

bros que, de forma injustifi cada, não cumpram os deveres 
previstos no artigo 13.º.

Artigo 18.º

Incorrem na sanção de expulsão os membros que:

1- 
a) Não acatem as decisões e resoluções dos órgão compe-

tentes;
b) Não paguem as quotas há mais de um ano, observado 

que seja o disposto na alínea a) do artigo 15.º deste estatuto;
c) Pratiquem actos lesivos dos interesses e direitos da AN-

DEP ou dos membros previstos nos estatutos e no código de 
ética e deontologia;

d) Violem gravemente os estatutos da ANDEP.

Artigo 19.º

Nenhuma sanção será aplicada sem que ao membro seja 
assegurado o direito de defesa, em adequado processo disci-
plinar, o qual terá que ser escrito.

Registado em 14 de fevereiro de 2013, ao abrigo do ar-
tigo 449.º do Código do Trabalho, sob o n.º 10, a fl . 153 do 
livro n.º 2.

Sindicato da Indústria do Calçado Manual ou Me-
cânico, Correeiros, Albardeiros, Tamanqueiros, 
Pouseiros e Afi ns dos Distritos de Viseu, Vila Real, 

Guarda e Castelo Branco - Cancelamento

Por sentença proferida em 30 de junho de 2012 e transi-
tada em julgado em 20 de Setembro de 2012, no âmbito do 
processo n.º 127/11.3TBLMG, que correu termos no 2.º Juí-
zo do Tribunal Judicial de Lamego, movido pelo Ministério 
Público contra o Sindicato da Indústria do Calçado Manual 
ou Mecânico, Correeiros Albardeiros Tamanqueiros, Pousei-
ros e Afi ns dos Distritos de Viseu, Vila Real, Guarda e Cas-
telo Branco, foi declarada a sua extinção, ao abrigo do n.º 1 
do artigo 456.º do Código do Trabalho, com o fundamento 
de terem decorrido mais de seis anos sem que o sindicato 
tivesse requerido a publicação da identidade dos membros da 
direção, conforme prescrito pelo artigo 9.º da Lei n.º 7/2009, 
de 12 de fevereiro.

Assim, nos termos do n.º 3 do referido artigo 456.º, é 
cancelado o registo dos estatutos do Sindicato da Indústria 
do Calçado Manual ou Mecânico, Correeiros Albardeiros, 
Tamanqueiros, Pouseiros e Afi ns dos Distritos de Viseu, Vila 
Real, Guarda e Castelo Branco, efetuado em 29 de julho de 
1975, com efeitos a partir da publicação deste aviso no Bole-
tim do Trabalho e Emprego.
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II - DIREÇÃO

Federação de Sindicatos da Administração Pública 
e de Entidades com Fins Públicos - FESAP

Secretariado nacional eleito em 17 de dezembro de 2012, 
para mandato de quatro anos.

Efectivos:
Jorge Manuel Soares Nobre dos Santos, portador do bi-

lhete de identidade/cartão de cidadão n.º 07895524.
José Joaquim Abraão, portador do bilhete de identidade/

cartão de cidadão n.º 3574831.
Ricardo Jorge Teixeira de Freitas, portador do bilhete de 

identidade/cartão de cidadão n.º 05216271.
Francisco José Duarte Pimentel, portador do bilhete de 

identidade/cartão de cidadão n.º 5186520.
Emerenciana Alice Lopes Cardoso, portador do bilhete 

de identidade/cartão de cidadão n.º 2203740.
Fernando Gonçalves Fraga, portador do bilhete de identi-

dade/cartão de cidadão n.º 6750288.
João Paulo Santos Barnabé, portador do bilhete de iden-

tidade/cartão de cidadão n.º 9776407.
José Alexandre Caldas Ribeiro, portador do bilhete de 

identidade/cartão de cidadão n.º 6481210.
José Ribeiro Jacinto dos Santos, portador do bilhete de 

identidade/cartão de cidadão n.º 6587715.
Ricardo Filipe Silva Pocinho, portador do bilhete de 

identidade/cartão de cidadão n.º 10307963.
António Joaquim Barreiras Pernica, portador do bilhete 

de identidade/cartão de cidadão n.º 9275457.
Dina Teresa Carvalho, portador do bilhete de identidade/

cartão de cidadão n.º 6064635.
Carlos Silva Cruz Paiva, portador do bilhete de identida-

de/cartão de cidadão n.º 01380082.
Lina Maria Cardoso Lopes, portador do bilhete de identi-

dade/cartão de cidadão n.º 152279016.
Amadeu de Jesus Pinto, portador do bilhete de identida-

de/cartão de cidadão n.º 04854714.
Lucinda Manuela Freitas Dâmaso, portador do bilhete de 

identidade/cartão de cidadão n.º 2720712.
José Manuel Ricardo Nunes Coelho, portador do bilhete 

de identidade/cartão de cidadão n.º 6627787.
Vanda Teresa Pereira da Cruz, portador do bilhete de 

identidade/cartão de cidadão n.º 11304053.
Carlos Manuel Almeida Luis, portador do bilhete de 

identidade/cartão de cidadão n.º 08266083.
Francisco José Gomes de Sousa R. C. Pinto, portador do 

bilhete de identidade/cartão de cidadão n.º 6215962.
Cristina Maria Dias Ferreira, portador do bilhete de iden-

tidade/cartão de cidadão n.º 5071278.
Suplentes:
Algerina Sónia Menezes Baptista Sousa.
Ana Cristina Damasceno Santos.
António Augusto Ventura.
António Gomes Paulo.

António José Gaspar Ferreira.
António Manuel Rodrigues Marques.
António Oliveira e Silva.
Armando Fernando Ferreira.
Carlos Alberto Alvarez Faria Chagas.
Carlos Jesus Cabral Silva.
Carlos Miguel Dias Moreira.
Doroteia Maria Bizarro M. Bambusche.
Fernando José da Cunha Ferreira.
Filipe Paulo.
Filomena Conceição R. Cabral M. Almeida.
Germano Martins de Oliveira.
Helder Filipe Correia Marques Sá.
Isabel Maria Loreto Santos Lourenço.
João Alberto Oliveira Cachado.
João Manuel de Carvalho Gois Ramalho.
João Manuel Sequeira Seabra.
Joaquim Carreto Faria.
Joaquim Grácio Morgado.
Joaquim José Vieira Pinto Coelho.
Joaquim Martins.
Jorge Figueiredo Parreira.
Jorge Gomes dos Santos.
José Augusto Santos.
José Manuel Cordeiro.
Luís Carlos Sousa Armas Amaral.
Maria Manuela Sousa Felício Carvalho e Sousa.
Matilde Mira.
Miguel Angelo T.R. Almeida Rodrigues.
Pedro Miguel Oliveira Vieira.
Victor Manuel Monteiro Travassos.

APROFER - Associação Sindical dos Profi ssionais 
do Comando e Controlo Ferroviário

Direção eleita em 29 de outubro de 2012, para mandato 
de três anos.

Presidente - Adriano Alberto Leal Filipe, portador do bi-
lhete de identidade. n.º 6044681.

Vice-presidente - Jorge Manuel Claudino Alves Botelho, 
portador do cartão de cidadão n.º 168784920.

Tesoureiro - Óscar José Borges da Igreja Urbano, porta-
dor do cartão de cidadão n.º 09502102.

Primeiro vogal da direção - Joaquim António Santos Es-
trabocha, portador do cartão de cidadão n.º 10379987.

Segundo vogal da direção - António Alberto Teixeira 
Sousa, portador do cartão de cidadão n.º 10060818.

Primeiro suplente da direção - João Paulo Fernandes Fer-
reira, portador do cartão de cidadão n.º 09555743.

Segundo suplente da direção - João Manuel Branco Pe-
reira, portador do bilhete de identidade n.º 7027920.
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ASSOCIAÇÕES DE EMPREGADORES

I - ESTATUTOS

FEPICOP - Federação Portuguesa da Indústria da 
Construção e Obras Públicas - Alteração

Alteração aprovada em assembleia-geral, realizada em 
15 de novembro de 2011, com última alteração dos estatutos 
publicada, no Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 
47, de 22 de dezembro de 2006.

CAPÍTULO I

Da denominação, sede, âmbito e fi ns

Artigo 1.º

Denominação, natureza, duração e âmbito

1- É constituída, nos termos da legislação aplicável e dos 
presentes estatutos, a FEPICOP - Federação Portuguesa da 
Indústria da Construção e Obras Públicas.

2- A FEPICOP é um organismo sem fi ns lucrativos, tem 
duração indeterminada a contar da data da sua constituição e 
exerce a sua acção em todo o território nacional.

3- A FEPICOP abrange as associações que a ela volunta-
riamente adiram e cujo âmbito sectorial compreenda as acti-
vidades da construção civil ou de obras públicas em relação 
a todo o território nacional, representando pelo menos 500  
empresas possuidoras de alvará para o exercício da activi-
dade da construção, ou em relação a uma Região Autónoma, 
representando pelo menos 100 empresas possuidoras de al-
vará para o exercício da actividade da construção.

Artigo 2.º

Sede

1- A FEPICOP tem sede em Lisboa.
2- A sede poderá ser mudada para outra localidade me-

diante deliberação da assembleia geral.

Artigo 3.º

Atribuições e competência

1- A FEPICOP propõe-se defender, promover e represen-
tar os interesses da actividade da construção.

2- Para prosseguir os seus fi ns, compete à FEPICOP, com 
pleno respeito pelo princípio da subsidiariedade e para defe-
sa dos interesses dos associados de todos os seus membros:

a) Coordenar e promover as linhas gerais de actuação das 
associações fi liadas nos aspectos de interesse comum e coor-

denar a respectiva actividade em ordem à solidariedade dos 
interesses colectivos do ramo e à unidade de acção das asso-
ciações e respectivas empresas;

b) Assumir directamente, perante as entidades públicas, as 
organizações empresariais, patronais, sindicais e outras enti-
dades, nacionais ou estrangeiras, a representação da indús-
tria da construção ou, a solicitação das associações fi liadas, 
assumir a representação que especifi camente lhes caiba;

c) Promover e desenvolver o apoio recíproco entre as as-
sociações fi liadas;

d) Promover as acções tendentes ao desenvolvimento da 
indústria da construção, no quadro dos interesses gerais da 
colectividade portuguesa;

e) Celebrar convenções colectivas de trabalho ou subscre-
ver, em nome e representação das associações fi liadas, quais-
quer compromissos de natureza laboral, nos termos e com 
observância das condições previstas nos presentes estatutos;

f) Organizar e manter os serviços de interesse colectivo 
necessários à prossecução dos seus objectivos, nos termos 
que vierem a ser estabelecidos pela assembleia geral.

3- Para a prossecução dos fi ns constantes do número ante-
rior, pode a FEPICOP:

a) Filiar-se em associações ou organizações estrangeiras 
ou internacionais e manter relações e cooperar com elas;

b) Praticar os actos e celebrar os contratos que se revelem 
necessários ou convenientes à consecussão das suas atribui-
ções.

CAPÍTULO II

Dos associados e do regime disciplinar

Artigo 4.º

Qualidade e admissão de sócios

1- São sócios da FEPICOP as associações que subscrevem 
os presentes estatutos e as demais que, preenchendo as con-
dições previstas no n.º 3 do artigo 1.º, venham a ser admiti-
das nos termos dos números seguintes.

2- A admissão dos sócios referidos na parte fi nal do nú-
mero anterior será feita a solicitação escrita das associações 
interessadas, por deliberação da direcção.

3- O pedido de admissão deverá ser acompanhado de um 
exemplar dos respectivos estatutos e eventuais regulamen-
tos, de uma relação das empresas associadas e dos respec-
tivos alvarás ou títulos de registo, bem como do regime de 
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quotização que pratiquem e de um exemplar do último rela-
tório e contas.

4- Não poderão ser admitidas as associações que não reve-
lem, nos seus princípios estatutários ou pela actuação con-
creta dos respectivos orgãos sociais, completa independência 
face ao Estado, aos organismos sindicais, aos grupos políti-
cos e às instituições religiosas.

5- Da deliberação a que se refere o n.º 2 cabe recurso para 
a assembleia geral, a interpor pela associação candidata ou 
por qualquer sócio no prazo de quinze dias contados da co-
municação da decisão ao requerente ou do conhecimento da 
mesma quanto a outros sócios, mas nunca depois de decorri-
dos seis meses sobre a data da decisão.

Artigo 5.º

Direitos das associações fi liadas

São direitos das associações fi liadas:
a) Participar na constituição e funcionamento dos corpos 

gerentes da FEPICOP, nos termos dos presentes estatutos;
b) Utilizar, nas condições que forem  estabelecidas, os ser-

viços de assistência e apoio da FEPICOP e benefi ciar das 
iniciativas de interesse geral tomadas pela mesma;

c) Ser representadas pela FEPICOP perante os orgãos esta-
tais, os organismos sindicais e outras entidades;

d) Gozar de todos os benefícios e regalias que a FEPICOP 
proporcionar no âmbito das suas fi nalidades;

e) Propor à assembleia geral as medidas que considerem 
necessárias ao desenvolvimento da actividade da construção;

f) Informar-se, através da  direcção, da gestão corrente da 
FEPICOP.

Artigo 6.º

Deveres das associações fi liadas

São deveres das associações fi liadas:
a) Respeitar e fazer respeitar pelos respectivos associados 

as directrizes gerais aprovadas pelos orgãos competentes da 
FEPICOP;

b) Respeitar os presentes estatutos, os respectivos regu-
lamentos e as deliberações da FEPICOP, nomeadamente as 
que respeitam aos interesses comuns de ordem geral;

c) Participar activamente no funcionamento da FEPICOP, 
designadamente nos corpos gerentes, em ordem ao seu pres-
tígio e à efi cácia da sua actividade;

d) Satisfazer pontualmente as respectivas quotizações e 
demais encargos assumidos para com a FEPICOP, nos ter-
mos dos presentes estatutos e respectivos regulamentos;

e) Não tomar iniciativas isoladas nas questões considera-
das de interesse comum nos termos do n.º 2 do artigo 3.º.

Artigo 7.º

Perda da qualidade de sócios

1- Perdem a qualidade de sócios:
a) Aqueles que, voluntariamente e de acordo com a deci-

são tomada pelos orgãos competentes, expressem à direcção 
da FEPICOP, por carta registada, quererem deixar de ser só-
cios;

b) Aqueles que deixem de preencher as condições de ad-
missão;

c) Aqueles que tenham sido objecto de pena de expulsão.
2- A demissão voluntária, nos termos da alínea a) do núme-

ro anterior, implica sempre, para além de liquidação integral 
de dívidas existentes, o pagamento da quotização referente 
aos três meses subsequentes ao da recepção do respectivo 
pedido.

3- A perda da qualidade de sócio implica a perda de quais-
quer direitos ao património da FEPICOP ou de fundos ou 
instituições por esta criados ao abrigo das suas fi nalidades 
estatutárias.

Artigo 8.º

Disciplina

1- Constitui infracção disciplinar punível, nos termos des-
te artigo e dos artigos 9.º e 10.º, o não cumprimento de qual-
quer dos deveres de sócio.

2- É da competência da direcção a instauração dos proces-
sos disciplinares e a aplicação das sanções a que se refere o 
artigo seguinte.

3- O sócio arguido disporá sempre do prazo de quinze dias, 
contado da notifi cação dos factos de que é acusado, para 
apresentar a sua defesa por escrito.

4- Da aplicação de qualquer sanção disciplinar cabe recur-
so para a assembleia geral, a interpor, por escrito, no prazo 
de quinze dias a contar da data da recepção da comunicação 
da pena aplicada.

5- No caso de o recurso para a assembleia geral ser pro-
vido, tal facto constituirá, por si só e para todos os efeitos, 
reparação bastante, nenhuma outra sendo devida ao sócio 
recorrente.

Artigo 9.º

Sanções

1- As infracções disciplinares serão punidas com as se-
guintes sanções:

a) Advertência;
b) Multa até ao valor de metade da quota anual;
c) Suspensão de direitos sociais até ao máximo de doze 

meses;
d) Expulsão.
2- A sanção prevista na alínea d) do número anterior é re-

servada aos casos da grave violação dos deveres de sócio, 
não prejudicando o direito de a FEPICOP recorrer a outros 
procedimentos legais a que a infracção eventualmente dê lu-
gar.

Artigo 10.º

Atraso no pagamento de quotas

1- O atraso no pagamento de quotas por mais de três e me-
nos de seis meses determinará, após notifi cação por escrito, 
a aplicação da pena de suspensão.

2- O atraso no pagamento de quotas por mais de seis me-
ses determinará, após notifi cação por escrito, a aplicação da 
pena de expulsão.
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3- Não se observarão as consequências referidas nos nú-
meros anteriores sempre que a direcção considerar justifi ca-
do, por especiais difi culdades ou por circunstâncias excep-
cionais, o atraso no pagamento de quotas.

4- Os sócios que tenham sido suspensos em consequência 
de atraso no pagamento de quotas readquirem os seus direi-
tos a partir da data em que liquidem as quotas em dívida.

5- A readmissão dos sócios a quem tenha sido aplicada a 
pena de expulsão por não pagamento de quotas terá lugar, 
por deliberação da direcção, logo que tenham sido liquida-
dos os débitos e paga uma nova jóia.

CAPÍTULO III

Da orgânica federativa

Artigo 11.º

Disposições gerais

1- São corpos gerentes da FEPICOP:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fi scal.
2- Os membros da mesa da assembleia geral, da direcção e 

os do conselho fi scal são eleitos, em escrutínio secreto, pelo 
período de três anos, admitindo-se a reeleição.

3- Caduca o mandato relativamente às pessoas eleitas em 
representação dos sócios que deixem de fazer parte dos res-
pectivos corpos gerentes ou dos corpos sociais das associa-
ções fi liadas.

4- No caso de vacatura de órgãos ou corpos sociais nos 
termos do número anterior e até ao termo do mandato, o pre-
enchimento dos mesmos será feito por indicação do sócio 
que havia indigitado as pessoas singulares cujo mandato ca-
ducou.

5- No caso de vacatura de cargo de presidente da direc-
ção, será o cargo interinamente assumido por um dos vice-
-presidentes da direcção, a escolher por esta, ao qual também 
incumbirá desencadear, nos quarenta dias subsequentes, um 
processo eleitoral novo para todos os órgãos sociais.

6- Se houver  vacatura de um dos cargos de vice-presiden-
te, o seu preenchimento será feito por um dos directores, a 
escolher pela direcção, sob proposta do presidente.

7- Findo o período dos respectivos mandatos ou caducan-
do quaisquer deles, os membros dos corpos gerentes con-
servar-se-ão no exercício dos seus cargos até que os novos 
membros eleitos sejam empossados.

8- Só podem ser eleitos para os órgãos sociais da FEPI-
COP membros dos órgãos sociais das empresas associadas 
nas associações fi liadas.

Artigo 12.º

Destituição dos corpos gerente

1- Os membros dos corpos gerentes podem ser destituídos 
a todo o tempo por deliberação da assembleia geral.

2- Constituem motivo de destituição:
a) A perda da qualidade de sócio por parte da associação 

representada;
b) A prática de actos gravemente lesivos dos interesses co-

lectivos prosseguidos pela FEPICOP ou o notório desinteres-
se no exercício dos cargos sociais.

3- O pedido de destituição será devidamente fundamenta-
do, devendo ser subscrito pela maioria dos membros de qual-
quer dos orgãos sociais e entregue ao presidente da mesa da 
assembleia geral, que nas vinte e quatro horas imediatas dele 
dará conhecimento, por cópia, aos membros cuja destituição 
é requerida.

4- Os membros cuja destituição haja sido requerida pode-
rão apresentar ao presidente da mesa, nos cinco dias seguin-
tes à recepção da cópia do pedido de destituição, a sua defesa 
por escrito.

Artigo 13.º

Gestão em caso de destituição

1- Deliberada a destituição e sempre que esta envolva a 
maioria dos membros de qualquer orgão social em termos 
de impossibilitar o respectivo funcionamento, deverá a as-
sembleia geral, na mesma reunião em que for tomada tal de-
liberação, designar uma comissão  provisória, composta por 
três dos seus membros, à qual competirá a gestão daqueles 
orgãos até à realização de novas eleições, a efectuar no prazo 
de quarenta dias.

2- O disposto no número anterior é aplicável, com as ne-
cessárias adaptações, aos casos de demissão, renúncia ou 
impedimento defi nitivo de quaisquer membros dos órgãos 
sociais.

Artigo 14.º

Constituição da assembleia geral

1- A assembleia geral é constituída por todos os sócios no 
pleno gozo dos seus direitos sociais.

2- Cada associação fi liada deverá assegurar a sua parti-
cipação e fazer-se representar na assembleia geral, sendo o 
direito a voto exercido apenas por um representante devida-
mente credenciado para o efeito. 

Artigo 15.º

Atribuições da assembleia geral

É da competência da assembleia geral:
a) Eleger e destituir a respectiva mesa, a direcção e o con-

selho fi scal;
b) Fixar a jóia de inscrição e as quotizações a pagar pelos 

sócios;
c) Discutir e votar anualmente o orçamento, bem como o 

relatório, balanço e contas de cada  exercício a  apresentar 
pela direcção;

d) Estabelecer as linhas gerais de orientação da actividade 
da FEPICOP no que se refere à política industrial, económi-
ca, fi nanceira, social e regional, de acordo com os interesses 
comuns das associações fi liadas e sem prejuízo da competên-
cia própria destas;

e) Deliberar sobre a fi liação em organizações de represen-
tação empresarial, nacionais, estrangeiras ou internacionais, 
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em cujas fi nalidades estatutárias se inclua a defesa e promo-
ção da indústria da construção civil e obras públicas, nos ter-
mos do n.º 3 do artigo 3.º;

f) Deliberar sobre a alteração dos estatutos e sobre a disso-
lução e liquidação da FEPICOP;

g) Exercer todas as demais funções que lhe sejam atribu-
ídas pela lei e pelos presentes estatutos e que não sejam da 
competência dos outros órgãos sociais.

Artigo 16.º

Mesa da assembleia geral

1- A mesa da assembleia geral é constituída por um presi-
dente e dois secretários.

2- Nos casos de falta ou impedimento dos membros, a as-
sembleia designará de entre os presentes os representantes 
dos sócios que constituirão a mesa da sessão.

Artigo 17.º

Reuniões ordinárias e extraordinárias

1- A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por 
ano, até 31 de Março, para discussão e votação do relatório 
e contas do exercício fi ndo e para discussão e votação do 
projecto de orçamento para o exercício seguinte.

2- A assembleia reúne extraordinariamente sempre que 
para tal for convocada pelo presidente da mesa, por sua ini-
ciativa ou a requerimento de qualquer dos demais corpos 
gerentes ou da maioria dos sócios e, ainda, a requerimento 
fundamentado de qualquer associação fi liada.

Artigo 18.º

Funcionamento da assembleia geral

1- A assembleia geral só poderá funcionar, em primeira 
convocação, desde que esteja presente pelo menos metade 
do número total dos seus membros, os quais terão de repre-
sentar, pelo menos, metade dos votos possíveis.

2- Não se verifi cando as presenças referidas no número 
anterior, a assembleia geral funcionará, em segunda convo-
catória, trinta minutos depois da hora marcada, com qualquer 
número de membros.

Artigo 19.º

Convocatória e ordem de trabalhos

1- A convocação para as reuniões da assembleia geral será 
feita por meio de aviso postal, expedido com a antecedência 
mínima de oito dias em relação à data da realização da reu-
nião, devendo dele constar o local, a data e a hora da reunião, 
bem como a respectiva ordem de trabalhos.

2- Nas reuniões da assembleia geral não poderão ser to-
madas deliberações sobre matéria estranha à ordem de tra-
balhos, salvo se todos os membros estiverem presentes e por 
unanimidade concordarem com a alteração.

Artigo 20.º

Votação, regime de distribuição de votos e deliberações

1- Os votos da assembleia geral e por cada associação fi lia-
da serão expressos pela forma seguinte:

 – representando até 1 000 empresas associadas 2 votos;
 – representando de 1 001 a 1 500 empresas associadas 3 

votos;
 – representando de 1 501 a 2 500 empresas associadas 5 

votos;
 – representando mais de 2 500 empresas associadas 10 

votos.
2- As deliberações da assembleia geral são tomadas por 

maioria de três quartos de votos de todos os membros da 
assembleia geral.

Artigo 21.º

Composição da direcção

1- A direcção é constituída por um presidente, dois vice-
-presidentes e dois directores.

2- Com os efectivos serão eleitos dois membros substitu-
tos, que serão chamados nas faltas e impedimentos prolon-
gados dos primeiros, pela ordem constante da lista de candi-
datura, para o exercício de qualquer dos cargos directivos.

Artigo 22.º

Atribuições da direcção

1- Compete à direcção:
a) Representar a FEPICOP em juízo e fora dele;
b) Defi nir, orientar e fazer executar a actividade da FE-

PICOP, de acordo com as linhas gerais estabelecidas pela 
assembleia geral;

c) Criar, organizar e dirigir os serviços da FEPICOP e con-
tratar o pessoal necessário, fi xando os respectivos vencimen-
tos;

d) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia geral o 
orçamento de receita e despesas para o ano imediato, bem 
como o relatório e contas do exercício anterior;

e) Outorgar convenções colectivas de trabalho, mediante 
prévia deliberação da assembleia geral, ou subscrever em 
nome e representação dos sócios quaisquer compromissos 
de natureza laboral;

f) Em geral, praticar todos os actos convenientes à integral 
consecussão das fi nalidades estatutárias e desenvolver todas 
as iniciativas que visem a defesa e promoção da indústria da 
construção.

2- Para efeito do disposto na alínea e) do número anterior, 
qualquer vinculação será precedida de autorização expressa 
dos sócios.

3- No caso de algum dos sócios se opôr à celebração das 
convenções ou dos compromissos referidos na alínea e) do 
n.º 1, deverá a direcção exibir perante as entidades interessa-
das um documento comprovativo de tal oposição, entenden-
do-se, neste caso, que a convenção ou compromisso que a 
FEPICOP venha a subscrever não vincula o sócio oponente.

Artigo 23.º

Funcionamento da direcção

1- A direcção reúne sempre que convocada pelo respectivo 
presidente, por sua iniciativa ou a pedido de, pelo menos, 
dois dos seus membros e, obrigatoriamente, de seis em seis 
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meses.
2- A direcção só pode funcionar desde que esteja presente 

três quartos dos seus membros e as suas deliberações serão 
tomadas por maioria de três quartos de votos dos presentes.

Artigo 24.º

Vinculação da FEPICOP

1- Para obrigar a FEPICOP são necessárias e bastantes as 
assinaturas de dois membros da direcção.

2- Para efeitos de expediente poderá ser delegada em fun-
cionários qualifi cados a competência para a assinatura de 
documentos correntes.

Artigo 25.º

Conselho fi scal

1- O conselho fi scal é constituído por um presidente e dois 
vogais.

2- Compete ao conselho fi scal:
a) Velar pelo cumprimento das disposições legais, estatu-

tárias e regulamentares;
b) Dar parecer sobre os orçamentos e sobre os relatórios e 

contas a apresentar à assembleia geral e emitir os pareceres 
que lhe forem solicitados pela mesa da assembleia ou pela 
direcção sobre assuntos da sua competência.

3- O conselho fi scal reúne uma vez por trimestre.

Artigo 26.º

Comissões especializadas e organização descentralizada

1- A direcção poderá criar, regulamentando a respectiva 
composição, competência, atribuições e funcionamento:

a) Comissões especializadas e grupos de trabalho, perma-
nentes ou temporários, para estudo ou acompanhamento de 
assuntos específi cos;

b) Delegações, secções ou outras formas de representação 
regional da FEPICOP.

2- A criação e regulamentação dos orgãos a que se refere 
a alínea b) do número anterior deverá ser sempre objecto de 
aprovação pela assembleia geral, não carecendo dela, porém, 
a nomeação pela direcção de delegados regionais.

CAPÍTULO IV

Do regime fi nanceiro

Artigo 27.º

Exercício

O ano social coincide com o ano civil.

Artigo 28.º

Receitas da FEPICOP

1- Constituem receitas da FEPICOP:
a) As jóias a pagar por inscrição de sócios;
b) As quotizações;
c) As comparticipações específi cas correspondentes ao pa-

gamento de serviços acordados entre os sócios e a FEPICOP;

d) Os valores que, por força da lei, regulamento ou dis-
posição contratual ou administrativa, lhe sejam atribuídos a 
título gratuito ou oneroso;

e) Os rendimentos eventuais e donativos que lhe sejam 
atribuídos e mereçam a concordância ou aceitação da assem-
bleia geral.

2- Os valores das jóias e quotizações serão directamente 
proporcionais ao número de votos.

Artigo 29.º

Despesas da FEPICOP

Constituem despesas da FEPICOP:
a) Todos os pagamentos relativos a pessoal, material, ser-

viços e outros encargos necessários à instalação, funciona-
mento e execução das suas fi nalidades estatutárias, desde 
que orçamentalmente previstos e autorizados;

b) Pagamentos respeitantes a quotizações para organismos 
de cúpula nacionais ou internacionais, subsídios, compartici-
pações ou outros encargos resultantes de iniciativas próprias 
ou em ligação com outras entidades, públicas ou privadas, 
que se integrem no seu objecto.

Artigo 30.º

Orçamento

1- Para cada ano social será elaborado um orçamento or-
dinário, que a direcção deverá apresentar ao presidente da 
mesa da assembleia geral até 15 de Março.

2- A assembleia geral, sob proposta da direcção e mediante 
parecer do conselho fi scal, poderá ainda aprovar os orçamen-
tos suplementares que se mostrem necessários.

Artigo 31.º

Contas

As contas de gerência do ano social fi ndo serão apresen-
tadas pela direcção à reunião anual ordinária da assembleia 
geral.

CAPÍTULO V

Da dissolução e liquidação

Artigo 32.º

Dissolução e liquidação

1- A FEPICOP pode ser dissolvida por deliberação da as-
sembleia geral, convocada exclusivamente para o efeito nos 
termos dos presentes estatutos e votada em conformidade 
com o que nele se estabelece.

2- Deliberada a dissolução, os poderes dos órgãos sociais 
fi cam limitados à prática dos actos meramente conservató-
rios e dos necessários à liquidação do património social e 
ultimação dos assuntos pendentes.

3- A assembleia geral decidirá igualmente sobre o prazo e 
forma da dissolução e liquidação do património, designando, 
se necessário, uma comissão liquidatária.

4- Os bens remanescentes do património serão destina-
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dos às associações fi liadas segundo a parte que a cada uma 
couber, devendo, porém, a assembleia que deliberar a disso-
lução fazer depender a respectiva transição patrimonial da 
admissão pelas associações fi liadas dos trabalhadores que 
estiverem ao serviço da FEPICOP à data da sua dissolução, 
obtido o acordo destes e das referidas associações quanto às 
condições de transferência para os competentes quadros de 
pessoal.

CAPÍTULO VI

Disposição fi nal

Artigo 33.º

Casos omissos

Os casos omissos serão resolvidos pela assembleia geral 

ou pela direcção, consoante a matéria a que respeitem se en-
quadre nas atribuições de uma ou outra.

Registado em 11 de fevereiro de 2013, ao abrigo do ar-
tigo 449.º do Código do Trabalho, sob o n.º 7, a fl . 114 do 
livro n.º 2.

II - DIREÇÃO

...
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COMISSÕES DE TRABALHADORES

I - ESTATUTOS

FUNFRAP - Fundição Portuguesa, SA - Alteração

Alteração aprovada no dia 25 de janeiro de 2013, aos 
estatutos com última publicação no Boletim do Trabalho e 
Emprego, n.º 31, de 22 de agosto de 2012.

TÍTULO I

Organização, competência e direitos

CAPÍTULO I

Colectivo dos trabalhadores e suas formas de orga-
nização

SECÇÃO I

Colectivo dos trabalhadores

Artigo 1.º

Colectivo dos trabalhadores

1- O colectivo dos trabalhadores é constituído por todos os 
trabalhadores da empresa.

2- São considerados trabalhadores os que prestam a sua 
actividade por força de um contrato de trabalho celebrado 
com a empresa.

3- Não fazem parte do colectivo, para efeitos destes estatu-
tos, ainda que prestem trabalho no mesmo local, os trabalha-
dores de empresas vinculadas por contratos de empreitadas 
ou de subempreitadas com a empresa.

4- O colectivo dos trabalhadores organiza-se e actua pelas 
formas previstas nestes estatutos e nele reside a plenitude 
dos poderes e direitos respeitantes à intervenção democrática 
dos trabalhadores da empresa a todos os níveis.

Artigo 2.º

Direitos e deveres dos trabalhadores enquanto membros do colectivo

1- Enquanto membros do colectivo, os trabalhadores exer-
cem todos os direitos reconhecidos na Constituição, na lei, 
noutras normas aplicáveis, nomeadamente no CCTV aplicá-
vel ao sector, e nestes estatutos.

2- São, nomeadamente, direitos dos trabalhadores:

a) Subscrever a convocatória da votação para alteração 
dos estatutos, nos termos do artigo 83.º;

b) Subscrever, como proponente, propostas de alteração 
aos estatutos, nos termos do artigo 83.º;

c) Votar nas votações para alterações dos estatutos;
d) Exercer os direitos previstos nas alíneas anteriores rela-

tivamente às deliberações de adesão ou revogação da adesão 
da CT a comissões coordenadoras;

e) Subscrever a convocatória do acto eleitoral, nos termos 
do artigo 7.º;

f) Subscrever, como proponente, propostas de candidatu-
ras às eleições, nos termos do artigo 69.º;

g) Eleger e ser eleitos membros da comissão de trabalha-
dores ou de comissões coordenadoras;

h) Exercer qualquer das funções previstas no regulamento 
eleitoral, nomeadamente ser delegado de candidatura, mem-
bro da mesa de voto ou membro da comissão eleitoral;

i) Subscrever a convocatória da votação para destituição 
da CT ou de membros desta e subscrever como proponente 
as correspondentes propostas de destituição, nos termos do 
artigo 82.º;

j) Votar nas votações previstas na alínea anterior;
l) Subscrever o requerimento para convocação do plená-

rio, nos termos do artigo 6.º;
m) Participar, votar, usar da palavra, subscrever propostas, 

requerimentos, pontos de ordem e outras formas de interven-
ção individual do plenário;

n) Eleger e serem eleitos para a mesa do plenário e para 
quaisquer outras funções nele deliberadas;

o) Exercer quaisquer cargos, funções ou actividades em 
conformidade com as deliberações do colectivo;

p) Impugnar as votações realizadas por voto secreto e 
quaisquer outras deliberações do plenário, nos termos do ar-
tigo 81.º.

3- É garantida a igualdade de direitos e deveres entre todos 
os trabalhadores, com a proibição de qualquer discriminação 
baseada no sexo, raça, idade, funções, posto de trabalho, ca-
tegoria profi ssional, convicções políticas, sindicais, religio-
sas, etc.

4- Os trabalhadores têm, em especial, o dever de contribuir 
activamente para a solidariedade dos trabalhadores e para o 
reforço do carácter democrático e de massas da sua interven-
ção na vida da empresa e a todos os níveis.
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Artigo 3.º

Órgãos do colectivo dos trabalhadores

São órgãos do colectivo dos trabalhadores:
a) O plenário;
b) A comissão de trabalhadores (CT).

SECÇÃO II

Plenário - Natureza e competência

Artigo 4.º

Plenário

O plenário, no qual participam todos os trabalhadores da 
empresa, é a forma democrática de reunião e deliberação do 
colectivo dos trabalhadores defi nido no artigo 1.º.

Artigo 5.º

Competência do plenário

Compete ao plenário:
a) Defi nir as bases programáticas e orgânicas do colectivo 

dos trabalhadores através da aprovação ou alteração dos es-
tatutos da CT;

b) Eleger a CT, destituí-la a todo o tempo e aprovar o res-
pectivo programa de acção;

c) Controlar a actividade da CT pelas formas e modos pre-
vistos nestes estatutos;

d) Deliberar sobre a declaração da empresa em situação 
económica difícil.

SECÇÃO III

Plenário - Funcionamento

Artigo 6.º

Competência para a convocatória

1- O plenário pode ser convocado pela CT, por iniciativa 
própria ou a requerimento de um mínimo de 100  ou 20% dos 
trabalhadores da empresa defi nidos no artigo 1.º.

2- O requerimento previsto no número anterior deverá 
conter a indicação expressa da ordem de trabalhos.

3- A CT deve fi xar a data da reunião do plenário e proceder 
à sua convocação, no prazo máximo de 20 dias contados a 
partir da recepção do requerimento.

Artigo 7.º

Prazo e formalidades da convocatória

O plenário é convocado com a antecedência mínima de 
15 dias sobre a data da sua realização, por meio de anúncios 
colocados no local destinado à afi xação de propaganda ou, 
no caso de este não existir, em dois dos locais mais frequen-
tados pelos trabalhadores.

Artigo 8.º

Reuniões do plenário

1- O plenário reúne-se ordinariamente, uma vez por ano, 
para:

a) Apreciação da actividade desenvolvida pela CT;
b) Apreciação e deliberação sobre as despesas e receitas 

do colectivo dos trabalhadores e da CT.
2- O plenário reúne extraordinariamente sempre que para 

tal seja convocado nos termos e com os requisitos previstos 
no artigo 6.º.

Artigo 9.º

Plenário de emergência

1- O plenário reúne-se de emergência sempre que se mos-
tre necessária uma tomada de posição urgente do colectivo 
dos trabalhadores.

2- As convocatórias para estes plenários são feitas com a 
antecedência possível face à emergência, de modo a garan-
tir o conhecimento a todos os trabalhadores e a presença do 
maior número possível.

3- A defi nição da natureza urgente do plenário, bem como 
a respectiva convocação, é da competência exclusiva da CT.

Artigo º 10

Funcionamento do plenário

1- O plenário delibera validamente sempre que nele parti-
cipem 10% ou 100 trabalhadores da empresa.

2- Para a destituição da CT, a participação mínima no ple-
nário deve corresponder a 20 % dos trabalhadores da em-
presa.

3- As deliberações são válidas sempre que sejam tomadas 
pela maioria simples dos trabalhadores presentes.

4- Exige-se maioria de dois terços dos votantes para as se-
guintes deliberações:

a) Destituição da CT;
b) Alteração dos presentes estatutos.
5- O plenário é presidido pela CT. Se for da vontade dos 

presentes no plenário, este poderá ser presidido por uma 
mesa do plenário constituída para o efeito.

Artigo 11.º

Sistema de votação em plenário

1- O voto é sempre directo.
2- A votação faz-se por braço levantado exprimindo o voto 

a favor, o voto contra e a abstenção.
3- O voto é secreto nas votações referentes à eleição e des-

tituição dos membros da comissão de trabalhadores e apro-
vação e alteração dos estatutos.

3.1- As votações acima referidas decorrerão nos termos 
da lei e pela forma indicada no regulamento eleitoral que 
integra os presentes estatutos.

4- O plenário ou a CT podem submeter outras matérias ao 
sistema de votação previsto no número anterior.
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Artigo 12.º

Discussão em plenário

1- São obrigatoriamente precedidas de discussão em ple-
nário, as deliberações sobre as matérias seguintes:

a) Destituição da CT e dos seus membros;
b) Aprovação e alteração dos estatutos e do regulamento 

eleitoral.
2- A CT ou o plenário podem submeter à discussão qual-

quer deliberação que deva ser tomada por voto secreto.

CAPÍTULO II

Comissão de trabalhadores

SECÇÃO I

Natureza da CT

Artigo 13.º

Natureza da CT

1- A CT é o órgão democraticamente designado, investido 
e controlado pelo colectivo dos trabalhadores, para o exercí-
cio das atribuições, competência e direitos reconhecidos na 
Constituição da República, na lei ou noutras normas aplicá-
veis e nestes estatutos.

2- Como forma de organização, expressão e actuação de-
mocrática do colectivo dos trabalhadores, a CT exerce em 
nome próprio a competência e direitos referidos no número 
anterior.

Artigo 14.º

Competência da CT

1- Compete à CT:
a) Exercer o controlo de gestão na empresa;
b) Intervir directamente na reorganização da empresa;
c) Intervir, através das comissões coordenadoras às quais 

aderir, na reorganização de unidades produtivas dos corres-
pondentes sectores de actividade económica;

d) Defender interesses profi ssionais e interesses dos traba-
lhadores;

e) Gerir ou participar na gestão dos serviços sociais da em-
presa;

f) Participar directamente ou por intermédio das comis-
sões coordenadoras às quais aderir na elaboração e controlo 
da execução dos planos económico-sociais que contemplem 
o respectivo sector ou região plano;

g) Participar na elaboração da legislação de trabalho;
h) Participar no exercício do poder local;
i) Participar, através das comissões coordenadoras às 

quais aderir, na defi nição e execução da política nacional de 
alfabetização e educação de base de adultos;

j) Em geral, exercer todas as atribuições e competências 
que, por lei ou outras normas aplicáveis e por estes estatutos, 
lhe sejam reconhecidas.

2- A CT pode submeter à deliberação do plenário qualquer 

matéria relativa às suas atribuições.

Artigo 15.º

Relações com a organização sindical

1- O disposto no artigo anterior, em especial o na alínea 
d) do n.º 1, entende-se sem prejuízo das atribuições e com-
petências da organização sindical dos trabalhadores da em-
presa.

2- A competência da CT não deve ser utilizada para enfra-
quecer a situação dos sindicatos representativos dos traba-
lhadores da empresa e dos respectivos delegados sindicais, 
comissões sindicais ou intersindicais, ou vice-versa, e serão 
estabelecidas relações de cooperação entre ambas as formas 
de organização dos trabalhadores.

Artigo 16.º

Deveres da CT

No exercício das suas atribuições e direitos, a CT tem os 
seguintes deveres fundamentais:

a) Realizar uma actividade permanente e dedicada de or-
ganização de classe, de mobilização dos trabalhadores e de 
reforço da sua unidade;

b) Garantir e desenvolver a participação activa e democrá-
tica dos trabalhadores no funcionamento, direcção, controlo 
e em toda a actividade do colectivo dos trabalhadores e dos 
seus órgãos, assegurando a democracia interna a todos os ní-
veis;

c) Promover o esclarecimento e a formação cultural, técni-
ca, profi ssional e social dos trabalhadores, de modo a permi-
tir o desenvolvimento da sua consciência, enquanto produto-
res, e a reforçar o seu empenhamento responsável na defesa 
dos seus direitos e interesses;

d) Exigir da entidade patronal, da administração da empre-
sa e de todas as entidades públicas competentes o cumpri-
mento e aplicação das normas constitucionais e legais res-
peitantes aos direitos dos trabalhadores;

e) Estabelecer laços de solidariedade e cooperação com as 
CT de outras empresas e comissões coordenadoras;

f) Cooperar, na base do reconhecimento da sua indepen-
dência recíproca, com a organização sindical dos trabalha-
dores da empresa na prossecução dos objectivos comuns a 
todos os trabalhadores;

g) Assumir, ao nível de actuação, todas as responsabilida-
des que para as organizações dos trabalhadores decorrem da 
luta geral pela liquidação da exploração do homem pelo ho-
mem e pela construção de uma sociedade sem classes.

SECÇÃO II

Controlo de gestão

Artigo 17.º

Natureza e conteúdo do controlo de gestão

1- O controlo de gestão visa proporcionar e promover, 
através da respectiva unidade e mobilização, a intervenção 
democrática e o empenhamento responsável dos trabalhado-
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res na vida da empresa, em especial, e no processo produti-
vo, em geral, para realização do objectivo constitucional da 
construção do poder democrático dos trabalhadores.

2- O controlo de gestão consiste no controlo do colectivo 
dos trabalhadores sobre as decisões económicas e sociais da 
entidade patronal e sobre toda a actividade da empresa para 
defesa dos interesses fundamentais dos trabalhadores e ga-
rantia das transformações estruturais da economia e da so-
ciedade portuguesa previstas na Constituição da República.

3- O controlo de gestão é exercido pela CT nos termos e 
segundo as formas previstas na Constituição da República, 
na lei ou outras normas aplicáveis e nestes estatutos.

4- A entidade patronal e os órgãos de gestão da empresa 
estão proibidos por lei de impedir ou difi cultar o exercício do 
controlo de gestão nos termos legais aplicáveis.

5- Tendo as suas atribuições e direitos por fi nalidade o 
controlo das decisões económicas e sociais da entidade pa-
tronal e de toda a actividade da empresa, a CT, em conformi-
dade com a lei, conserva a sua autonomia perante a entidade 
patronal, não assume poderes de gestão e, por isso, não se 
substitui dos órgãos e hierarquia administrativa, técnica e 
funcional da empresa nem com eles se co-responsabiliza.

SECÇÃO III 

Direitos instrumentais

Artigo 18.º

Direitos instrumentais

Para o exercício das suas atribuições e competência, a CT 
goza dos direitos previstos nos artigos seguintes.

Artigo 19.º

Reuniões com o órgão de gestão da empresa

1- A CT tem o direito de reunir periodicamente com a ge-
rência e administração da empresa para discussão e análise 
dos assuntos relacionados com o exercício das suas atribui-
ções.

2- As reuniões realizam-se, pelo menos, uma vez por mês, 
mas deverão ter lugar sempre que necessário para os fi ns in-
dicados no número anterior.

3- Das reuniões referidas neste artigo é lavrada acta, assi-
nada por todos os presentes.

Artigo 20.º

Direito à informação

1- Nos termos da Constituição da República e da lei, a CT 
tem direito a que lhe sejam fornecidas todas as informações 
necessárias ao exercício da sua actividade.

2- Ao direito previsto no número anterior correspondem, 
legalmente, deveres de informação vinculando não só a enti-
dade patronal e o órgão de gestão da empresa mas ainda to-
das as entidades públicas e privadas competentes para as de-
cisões relativamente às quais a CT tem o direito de intervir.

3- O dever de informação que recai sobre a entidade patro-
nal ou órgão de gestão da empresa abrange, designadamente, 

as seguintes matérias:
a) Planos gerais de actividade e orçamentos;
b) Regulamentos internos;
c) Organização da produção e suas implicações no grau da 

utilização da mão-de-obra e do equipamento;
d) Situação de aprovisionamento;
e) Previsão, volume e administração de vendas;
f) Gestão de pessoal e estabelecimento dos seus critérios 

básicos, montante da massa salarial e a sua distribuição pelos 
diferentes escalões profi ssionais, regalias sociais, mínimos 
de produtividade e grau de absentismo;

g) Situação contabilística da empresa compreendendo o 
balanço, conta de resultados e balancetes trimestrais;

h) Modalidades de fi nanciamento;
i) Encargos fi scais e parafi scais;
j) Projectos de alteração do objecto e do capital social e 

projectos de reconversão da actividade produtiva da empre-
sa.

4- O disposto no número anterior não prejudica nem subs-
titui as reuniões previstas no artigo 19.º, nas quais a CT tem 
direito a que lhe sejam fornecidas as informações necessárias 
à realização dos fi ns que a justifi cam.

5- As informações previstas neste artigo são requeridas 
por escrito, pela CT ou pelos seus membros, à administração 
ou gerência da empresa.

6- Nos termos da lei, a administração ou gerência da em-
presa deve responder, por escrito, prestando as informações 
requeridas no prazo de 8, que poderá ser alargado até ao má-
ximo de 15 dias se a complexidade da matéria o justifi car.

Artigo 21.º

Obrigatoriedade de parecer prévio

1- Nos termos da lei, são obrigatoriamente submetidos a 
parecer prévio da CT os seguintes actos e decisões:

a) Celebração de contratos de viabilização ou contratos-
programa;

b) Dissolução da empresa ou pedido de declaração da sua 
insolvência;

c) Encerramento de estabelecimento ou linhas de produ-
ção;

d) Quaisquer medidas de que resulte uma diminuição sen-
sível dos efectivos humanos da empresa ou agravamento 
substancial das suas condições de trabalho;

e) Estabelecimento do plano anual de férias dos trabalha-
dores da empresa;

f) Alteração nos horários de trabalho aplicáveis a todos ou 
a parte dos trabalhadores da empresa;

g) Modifi cação dos critérios de base de classifi cação pro-
fi ssional e de promoções;

h) Mudança de local de actividade da empresa ou do esta-
belecimento;

i) Despedimento individual dos trabalhadores;
j) Despedimento colectivo.
2- O parecer é solicitado à CT, por escrito, pela entidade 

patronal ou administração ou gerência da empresa.
3- A prática de qualquer dos actos referidos no n.º 1 sem 

que previamente tenha sido solicitado, de forma regular, o 

512



Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 8, 28/2/2013

parecer da CT determina a respectiva nulidade nos termos 
gerais de direito.

4- O parecer da CT é emitido por escrito e enviado à en-
tidade que o tiver solicitado, dentro do prazo de 10 dias a 
contar da data de recepção do respectivo pedido, se não for 
concedido ou acordado prazo maior em atenção à extensão e 
complexidade da matéria, ou em prazo que a lei determine.

5- A inobservância do prazo aplicável nos termos do nú-
mero anterior tem como consequência a legitimação da en-
tidade competente para a prática do acto, com dispensa do 
parecer prévio da CT.

Artigo 22.º

Controlo de gestão

1- Em especial, para a realização do controlo de gestão a 
CT exerce a competência e goza dos direitos e poderes se-
guintes:

a) Apreciar e emitir pareceres sobre os orçamentos e pla-
nos económicos da empresa, em particular os de produção, e 
respectivas alterações, bem como acompanhar e fi scalizar a 
sua correcta execução;

b) Zelar pela adequada utilização pela empresa dos recur-
sos técnicos, humanos e fi nanceiros;

c) Promover, junto dos órgãos de gestão e dos trabalhado-
res, medidas que contribuam para a melhoria qualitativa e 
quantitativa da produção, designadamente nos domínios da 
racionalização do sistema produtivo, da actuação técnica e 
da simplifi cação burocrática;

d) Zelar pelo cumprimento das normas legais e estatutárias 
e do plano na parte relativa à empresa e ao sector respectivo;

e) Apresentar aos órgãos competentes da empresa suges-
tões, recomendações ou críticas tendentes à aprendizagem, 
reciclagem e aperfeiçoamento profi ssional dos trabalhadores 
e, em geral, à melhoria da qualidade de vida no trabalho e 
das condições de higiene e segurança;

f) Participar, por escrito, aos órgãos de fi scalização da em-
presa ou às autoridades competentes, na falta de adequada 
actuação daqueles, a ocorrência de actos ou factos contrários 
à lei, aos estatutos da empresa ou às disposições imperativas 
do plano;

g) Defender junto dos órgãos de gestão e fi scalização da 
empresa e das autoridades competentes os legítimos interes-
ses dos trabalhadores da respectiva empresa e dos trabalha-
dores em geral.

2- A competência da CT para o exercício do controlo de 
gestão não pode ser delegada noutra entidade.

Artigo 23.º

Reorganização das unidades produtivas

1- Em especial, para intervenção na reorganização de uni-
dades produtivas, a CT goza dos seguintes direitos:

a) Ser previamente ouvida e emitir parecer, nos termos e 
prazos previstos no artigo 21.º, sobre os planos ou projectos 
de reorganização referidos no número anterior;

b) Ser informada sobre a evolução dos actos subsequentes;
c) Ter acesso à formulação fi nal dos instrumentos de re-

organização e de sobre eles se pronunciar antes de ofi ciali-
zados;

d) Reunir-se com os órgãos ou técnicos encarregados dos 
trabalhos preparatórios da reorganização;

e) Emitir juízos críticos, formular sugestões e deduzir re-
clamações junto dos órgãos sociais da empresa ou das enti-
dades legalmente competentes.

2- A intervenção na reorganização de unidades produtivas 
a nível sectorial é feita por intermédio das comissões coorde-
nadoras às quais a CT aderir, se estas integrarem comissões 
de trabalhadores da maioria das empresas do sector.

Artigo 24.º

Defesa de interesses profi ssionais e direitos dos trabalhadores

Em especial, para defesa dos interesses profi ssionais e 
direitos dos trabalhadores, a CT goza dos seguintes direitos:

a) Intervir no procedimento disciplinar para despedimento 
individual; ter conhecimento do processo desde o seu início; 
controlar a respectiva regularidade, bem como a existência 
de justa causa, através da emissão de parecer prévio, tudo 
nos termos da legislação aplicável;

b) Intervir no controlo dos motivos e do processo para des-
pedimento colectivo, através de parecer prévio a dirigir ao 
órgão governamental competente, nos termos da legislação 
aplicável;

c) Ser ouvida pela entidade patronal sobre a elaboração do 
mapa de férias, na falta de acordo com os trabalhadores so-
bre a respectiva marcação;

d) Emitir os pareceres prévios previstos nas alíneas d), e), 
f), g), h) e j) do artigo 21.º;

e) Exercer os direitos previstos nas alíneas e) e g) do artigo 
22.º;

f) Visar as folhas de ordenados e salários a enviar às insti-
tuições de previdência;

g) Fiscalizar o efectivo pagamento das contribuições para 
a Previdência, quer as devidas pela empresa quer as descon-
tadas na retribuição dos trabalhadores;

h) Visar os mapas de quadros de pessoal.

Artigo 25.º

Gestão dos serviços sociais

A CT participa na gestão dos serviços sociais destinados 
aos trabalhadores da empresa.

Artigo 26.º

Participação na elaboração da legislação do trabalho

A participação da CT na elaboração da legislação do tra-
balho é feita nos termos da legislação aplicável.

Artigo 27.º

Outros direitos

No âmbito do exercício do poder local, a CT participa na 
designação de representantes das CT para conselhos muni-
cipais e conselhos regionais da respectiva área, segundo as 
normas aplicáveis.
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SECÇÃO IV 

Condições e garantias do exercício da competência e 
direitos da CT

Artigo 28.º

Condições e garantias da actuação da CT

As condições e garantias do exercício das atribuições e 
direitos da CT são defi nidas nos termos dos artigos seguintes.

Artigo 29.º

Tempo para o exercício de voto

1- Os trabalhadores, com vista às deliberações que, em 
conformidade com a lei e com estes estatutos, devam ser to-
madas por voto secreto, têm o direito de exercer o voto no 
local de trabalho e durante o horário de trabalho, sem preju-
ízo do funcionamento efi caz da empresa ou estabelecimento 
respectivo.

2- O exercício do direito previsto no n.º 1 não pode causar 
quaisquer prejuízos aos trabalhadores e o tempo despendido 
conta, para todos os efeitos, como tempo de serviço efectivo.

Artigo 30.º

Reuniões na empresa

1- Os trabalhadores têm direito a realizar plenários e ou-
tras reuniões no local de trabalho, fora do respectivo horário 
de trabalho e sem prejuízo do funcionamento efi caz dos ser-
viços e actividades que, simultaneamente com a realização 
das reuniões, sejam assegurados por outros trabalhadores, 
em regime de turnos ou de trabalho extraordinário.

2- Os trabalhadores têm o direito de realizar plenários e 
outras reuniões no local de trabalho durante o horário de tra-
balho que lhes seja aplicável até ao limite de quinze horas 
por ano.

3- O tempo dispendido nas reuniões referidas no número 
anterior não pode causar quaisquer prejuízos ao trabalhador 
e conta, para todos os efeitos, como tempo de serviço efec-
tivo.

4- Para efeitos dos números 2 e 3, a CT comunicará a re-
alização das reuniões ao órgão de gestão da empresa com a 
antecedência mínima de quarenta e oito horas.

Artigo 31.º

Acção da CT no interior da empresa

1- A CT tem o direito de realizar, nos locais de trabalho e 
durante o horário de trabalho, todas as actividades relaciona-
das com o exercício das suas atribuições e direitos.

2- Este direito compreende o livre acesso aos locais de tra-
balho, a circulação nos mesmos e o contacto directo com os 
trabalhadores.

3- O direito previsto neste artigo é exercido sem prejuízo 
do funcionamento efi caz da empresa ou estabelecimento.

Artigo 32.º

Direito de afi xação e de distribuição de documentos

1- A CT tem o direito de afi xar todos os documentos e pro-
paganda relativos aos interesses dos trabalhadores em local 
adequado para o efeito posto à disposição pela entidade pa-
tronal.

2- A CT tem o direito de efectuar a distribuição daqueles 
documentos nos locais de trabalho e durante o horário de 
trabalho, sem prejuízo do funcionamento efi caz da empresa 
ou estabelecimento.

Artigo 33.º

Direito a instalações adequadas

1- A CT tem direito a instalações adequadas, no interior da 
empresa, para o exercício das suas funções.

2- As instalações referidas devem ser postas à disposição 
da CT pelo órgão de gestão da empresa.

Artigo 34.º

Direito a meios materiais e técnicos

A CT tem direito a obter dos órgãos de gestão da empresa 
os meios materiais e técnicos necessários para o desempenho 
das suas atribuições.

Artigo 35.º

Crédito de horas

1- Os trabalhadores da empresa que sejam membros das 
entidades a seguir indicadas dispõem para o exercício das 
respectivas atribuições do seguinte crédito de horas:

a) Comissões de trabalhadores - vinte e cinco horas por 
mês;

c) Comissões coordenadoras - vinte horas por mês.
2- O crédito de horas permite ao trabalhador que dele be-

nefi cie desenvolver, dentro ou fora do local de trabalho, a sua 
actividade de representante dos trabalhadores com diminui-
ção correspondente do período normal de trabalho que lhe 
seja contratualmente aplicável, contando-se esse tempo, para 
todos os efeitos, como tempo de serviço efectivo.

3- A utilização do crédito de horas é comunicado pela CT, 
por escrito, ao órgão de gestão da empresa com a antecedên-
cia mínima de um dia, ou, em caso de impossibilidade, nas 
quarenta e oito horas imediatas ao primeiro dia em que faltar.

Artigo 36.º

Faltas de representantes dos trabalhadores

1- Consideram-se justifi cadas as faltas dadas no exercício 
das suas atribuições e actividades pelos trabalhadores da em-
presa que sejam membros da CT e de comissões coordena-
doras.

2- As faltas previstas no número anterior determinam per-
da de retribuição correspondente ao período de ausência, 
mas não podem prejudicar outros direitos, regalias e garan-
tias do trabalhador.
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3- Falta é a ausência do trabalhador durante todo ou par-
te do período normal de trabalho que lhe é contratualmente 
aplicável, sem prejuízo das tolerâncias permitidas na empre-
sa.

Artigo 37.º

Autonomia e independência da CT

1- A CT é independente do patronato, do Estado, dos par-
tidos e associações políticas, das confi ssões religiosas, das 
associações sindicais e, em geral, de qualquer organização 
ou entidade estranha ao colectivo dos trabalhadores.

2- É proibido às entidades e associações patronais promo-
ver a constituição, manutenção e actuação da CT, ingerirem-
se no seu funcionamento e actividade ou, de qualquer modo, 
infl uírem sobre a CT, designadamente através de pressões 
económicas ou de corrupção dos seus membros.

Artigo 38.º

Solidariedade de classe

Sem prejuízo da sua independência legal e estatutária, a 
CT pratica e tem direito a benefi ciar na sua acção da solida-
riedade de classe que une nos mesmos objectivos fundamen-
tais todas as organizações dos trabalhadores.

Artigo 39.º

Proibição de actos de discriminação contra trabalhadores

É proibido e considerado nulo e de nenhum efeito todo o 
acordo ou acto que vise:

a) Subordinar o emprego de qualquer trabalhador à condi-
ção de este participar ou não nas actividades e órgãos, ou de 
se demitir dos cargos, previstos nestes estatutos;

b) Despedir, transferir ou, por qualquer modo, prejudicar 
um trabalhador por motivo das suas actividades e posições 
relacionadas com as formas de organização e intervenção 
dos trabalhadores previstas nestes estatutos.

Artigo 40.º

Protecção dos trabalhadores contra sanções abusivas

1- Consideram-se abusivas as sanções motivadas pelo fac-
to de um trabalhador exercer, ter exercido, pretender exercer 
ou invocar qualquer dos direitos que lhe assistem em confor-
midade com a Constituição da República, com a lei e outras 
normas aplicáveis sobre as CT e com estes estatutos.

2- As sanções abusivas determinam as consequências pre-
vistas na lei e, se a sanção consistiu no despedimento, a in-
demnização não será inferior à ali prevista.

Artigo 41.º

Protecção legal

Os membros da CT gozam de protecção legal reconheci-
da aos representantes eleitos pelos trabalhadores, de acordo 
com a lei.

Artigo 42.º

Transferência de local de trabalho de representantes dos trabalhado-
res

Os membros da CT e das comissões coordenadoras não 
podem ser transferidos do local de trabalho sem o seu acordo 
e sem o prévio conhecimento da CT ou da comissão coorde-
nadora respectiva.

SECÇÃO V 

Enquadramento geral da competência e direitos

Artigo 43.º

Capacidade judiciária

1- A CT tem capacidade judiciária, podendo ser parte inte-
grante em tribunal para realização e defesa dos seus direitos 
e dos trabalhadores, que lhe compete defender.

2- A CT goza de capacidade judiciária activa e passiva, 
sem prejuízo dos direitos e da responsabilidade individual de 
cada um dos seus membros.

3- Qualquer dos seus membros, devidamente credencia-
dos, pode representar a CT em juízo, sem prejuízo do dis-
posto no artigo 56.º.

Artigo 44.º

Tratamento mais favorável

Nos termos gerais de direito do trabalho, as atribuições, 
competência, direitos e garantias reconhecidos ao colectivo 
dos trabalhadores e à CT, bem como aos respectivos mem-
bros, podem ser alargados por convenção colectiva, acordo 
de empresa ou usos da empresa que estabeleçam um regime 
mais favorável, desde que não contrariem normas legais im-
perativas de conteúdo proibitivo ou limitativo.

Artigo 45.º

Natureza e valor das normas estatutárias

As normas estatutárias referentes a direitos e garantias da 
CT e dos seus membros e dos trabalhadores em geral, nome-
adamente na parte em que pressupõem obrigações e deveres 
da entidade patronal e de entidades públicas, reproduzem as 
normas constitucionais e legais aplicáveis, nas quais reside 
a força vinculativa para entidades estranhas ao colectivo dos 
trabalhadores.

SECÇÃO VI 

Composição, organização e funcionamento da CT

Artigo 46.º

Sede

A sede da CT localiza-se nas instalações da empresa.
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Artigo 47.º

Composição

A CT será constituída por cinco elementos efectivos e 
cinco suplentes.

Artigo 48.º

Duração do mandato

1- O mandato da CT é de três anos.
2- A CT entra em exercício no dia imediato à sua publi-

cação no Boletim do Trabalho e Emprego, ou 30 dias após 
o registo.

Artigo 49.º

Perda do mandato

1- Perde o mandato o membro da CT que faltar injustifi ca-
damente a duas reuniões seguidas ou três interpoladas.

2- A substituição faz-se por iniciativa da CT, nos termos 
do artigo seguinte.

Artigo 50.º 

Regras a observar em casos de destituição da CT ou da vacatura de 
cargos

1- Em caso de renúncia, destituição ou perda de mandato 
de membros da CT, a substituição faz-se pelo elemento mais 
votado da lista a que pertencia o membro a substituir, suces-
sivamente, incluindo os suplentes, se os houver.

2- Se a destituição for global ou se, por efeito de renúncias, 
destituições ou perdas de mandato, o número de membros da 
CT fi car reduzido a menos de metade, o plenário elege uma 
comissão provisória, a quem incumbe a promoção de novas 
eleições, no prazo máximo de 60 dias.

3- A comissão provisória deve remeter para a CT a eleger 
todas as questões que, segundo a lei, exijam uma tomada de 
posição em nome da CT.

4- Tratando-se da emissão de parecer sujeito a prazo que 
expire antes da entrada em funções da nova CT, a comissão 
provisória submeterá a questão ao plenário, que se pronun-
ciará.

Artigo 51.º

Delegação de poderes entre membros da CT

1- É lícito a qualquer membro da CT delegar noutro a sua 
competência, mas essa delegação só produz efeitos numa 
única reunião.

2- Em caso de gozo de férias ou impedimento de duração 
não superior a um mês, a delegação de poderes produz efei-
tos durante o período indicado.

3- A delegação de poderes está sujeita a forma escrita, 
devendo indicar-se expressamente os fundamentos, prazo e 
identifi cação do mandatário.

Artigo 52.º

Coordenação da CT

1- A actividade da CT é coordenada por um elemento elei-

to na primeira reunião após a investidura.
2- Compete ao coordenador elaborar as convocatórias das 

reuniões e as respectivas ordens de trabalho, secretariar as 
reuniões e dar execução às deliberações tomadas de que não 
fi quem incumbidos outros membros da CT.

Artigo 53.º

Poderes para obrigar a CT

Para obrigar a CT são necessárias as assinaturas de, pelo 
menos, dois dos seus membros em efectividade de funções.

Artigo 54.º

Deliberações da CT

As deliberações são tomadas por maioria simples de vo-
tos dos membros presentes, sendo válidas desde que nelas 
participe a maioria absoluta dos membros da CT.

Artigo 55.º

Reuniões da CT

1- A CT reúne ordinariamente, pelo menos, uma vez por 
semana.

2- Pode haver reuniões extraordinárias sempre que:
a) Ocorram motivos justifi cados;
b) A requerimento de, pelo menos, um terço dos membros, 

com prévia indicação da ordem de trabalhos.
3- Pode haver reuniões de emergência sempre que se veri-

fi quem factos que exijam tomada de posição urgente.

Artigo 56.º

Prazos de convocatória

1- As reuniões ordinárias têm lugar em dias, horas e locais 
prefi xados na primeira reunião da CT. 

2- As reuniões extraordinárias são convocadas com a ante-
cedência mínima de cinco dias.

3- A convocatória das reuniões de emergência não está su-
jeita a prazo.

Artigo 57.º

Financiamento da CT

1- Constituem receitas da CT:
a) As contribuições voluntárias dos trabalhadores;
b) O produto de iniciativas de recolha de fundos;
c) O produto de venda de documentos e outros materiais 

editados pela CT.
2- A CT submete anualmente à apreciação do plenário as 

receitas e despesas da sua actividade.

Artigo 58.º 

Destino do património

No caso de extinção da CT, o plenário de trabalhadores, 
convocado para o efeito, deverá, obrigatoriamente, defi nir os 
termos em que se processará, não podendo, em caso algum, o 
património da CT ser distribuído pelos trabalhadores.
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TÍTULO II

Regulamento eleitoral e das deliberações por 
voto secreto

CAPÍTULO I

Eleição da CT

Artigo 59.º

Capacidade eleitoral

São eleitores e elegíveis os trabalhadores da empresa de-
fi nidos no artigo 1.º.

Artigo 60.º 

Princípios gerais sobre o voto

1- O voto é directo e secreto nos casos previstos no artigo 
11.º n.º 3 dos estatutos.

2- É permitido o voto por correspondência dos trabalha-
dores que se encontrem temporariamente deslocados do seu 
local de trabalho habitual por motivos de serviço e dos que 
estejam em gozo de férias.

3- A conversão dos votos em mandato faz-se de harmonia 
com o método de representação proporcional da média mais 
alta de Hondt.

Artigo 61.º 

Comissão eleitoral

O processo eleitoral é dirigido por uma comissão elei-
toral constituída por três elementos da CT, um dos quais é 
presidente, e por um delegado de cada uma das candidaturas.

Artigo 62.º

Composição e competência da CE 

1- O processo eleitoral é dirigido por uma comissão eleito-
ral (CE) constituída por três trabalhadores eleitos pela CT de 
entre os seus membros, ou, na sua falta, se o acto eleitoral for 
convocado por, no mínimo, 100 ou 20 % dos trabalhadores 
da empresa, a CE é composta por três membros eleitos pelos 
subscritores. cujo mandato coincide com a duração do pro-
cesso eleitoral, sendo as deliberações tomadas por maioria.

2- Fará ainda parte da CE referida no número anterior um 
delegado em representação de cada uma das candidaturas 
apresentadas.

3- A duração do mandato da CE coincide com a duração 
do processo eleitoral.

4- Compete à CE:
a) Convocar e presidir ao acto eleitoral;
b) Verifi car a regularidade das candidaturas;
c) Divulgar as listas concorrentes;
d) Constituir as mesas de voto;
e) Promover a confecção e distribuição dos boletins devo-

to pelas mesas constituídas;
f) Apreciar e deliberar sobre quaisquer dúvidas e reclama-

ções;  
g) Apurar e divulgar os resultados eleitorais;
h) Elaborar as respectivas actas e proclamação dos eleitos; 
i) Enviar o processo eleitoral às entidades competentes 

nos prazos previstos na lei;
j) Empossar os membros eleitos. 
5- As regras de funcionamento da CE são as seguintes:
a) A comissão elege, de entre os seus membros, o respec-

tivo presidente;
b) Ao presidente compete convocar as reuniões da CE que 

se justifi quem;
c) As reuniões da CE podem ainda ser convocadas por 

dois terços dos seus membros, devendo para tanto ser invo-
cados os respectivos motivos;

d) As deliberações são tomadas por maioria simples, sen-
do válidas desde que participem na reunião a maioria dos 
seus membros, cabendo ao presidente o voto de qua lidade 
em caso de empate nas deliberações.

Artigo 63.º

Caderno eleitoral

1- O caderno eleitoral deve conter a identidade dos traba-
lhadores da empresa à data da convocação da votação, por 
ordem numérica e crescente.

2- O caderno eleitoral é entregue pela empresa aos res-
ponsáveis pela convocação da votação, no prazo de 48 horas 
após a recepção da cópia da convocatória, procedendo estes 
à sua imediata afi xação na empresa.

3- O caderno eleitoral é utilizado em todas as votações por 
voto secreto e está aberto à consulta de todos os interessados.

Artigo 64.º

Data da eleição

A eleição deverá ter lugar até ao termo do mandato de 
cada CT.

Artigo 65.º

Convocatória da eleição

1- O acto eleitoral é convocado com a antecedência míni-
ma de 20 dias sobre a respectiva data.

2- A convocatória menciona expressamente o dia, local, 
horário e objecto da votação.

3- A convocatória é afi xada nos locais usuais para afi xação 
de documento de interesse para os trabalhadores e nos lo-
cais onde funcionarão mesas de voto e difundida pelos meios 
adequados, de modo a permitir a mais ampla publicidade.

4- Uma cópia da convocatória é remetida pela entidade 
convocante ao órgão de gestão da empresa, na mesma data 
em que for tornada pública, por meio de carta registada ou 
entregue com protocolo.

Artigo 66.º

Quem pode convocar o acto eleitoral

1- O acto eleitoral é convocado pela comissão eleitoral.
2- Na falta da comissão eleitoral, o acto eleitoral pode 

ainda ser convocado por 100 ou 20% dos trabalhadores da 
empresa.

517



Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 8, 28/2/2013

Artigo 67.º

Candidaturas

1- Podem propor listas de candidaturas à eleição, os traba-
lhadores inscritos no caderno eleitoral, em número mínimo 
de 100 ou 20 % dos trabalhadores.

2- Nenhum trabalhador pode subscrever ou fazer parte de 
mais de uma lista de candidatura.

3- As candidaturas podem identifi car-se por uma designa-
ção ou lema e por símbolo gráfi co.

Artigo 68.º

Apresentação de candidaturas

1- As candidaturas são apresentadas até 12 dias antes da 
data marcada para o acto eleitoral.

2- A apresentação consiste na entrega da lista à comissão 
eleitoral, acompanhada de uma declaração de aceitação as-
sinada por todos os candidatos, e subscrita nos termos do 
artigo 69.º pelos proponentes.

3- A comissão eleitoral entrega aos apresentantes um reci-
bo com a data e a hora da apresentação e regista essa mesma 
data e hora no original recebido.

4- Todas as candidaturas têm o direito de fi scalizar, no acto 
da apresentação, toda a documentação recebida pela comis-
são eleitoral, para os efeitos deste artigo.

Artigo 69.º

Rejeição de candidaturas

1- A comissão eleitoral deve rejeitar de imediato as candi-
daturas entregues fora do prazo ou que não venham acompa-
nhadas da documentação exigida no artigo anterior.

2- A comissão eleitoral dispõe do prazo máximo de três 
dias a contar da data de apresentação para apreciar a regu-
laridade formal e a conformidade da candidatura com estes 
estatutos.

3- As irregularidades e violações a estes estatutos detec-
tadas podem ser supridas pelos proponentes, para o efeito 
notifi cados pela comissão eleitoral no prazo máximo de um 
dia a contar da respectiva notifi cação.

4- As candidaturas que, fi ndo o prazo referido no número 
anterior, continuarem a apresentar irregularidades e a violar 
o disposto nestes estatutos são defi nitivamente rejeitadas por 
meio de declaração escrita com indicação dos fundamentos, 
assinada pela comissão eleitoral e entregue aos proponentes.

Artigo 70.º

Aceitação de candidaturas

1- Até ao 8.º dia anterior à data marcada para o acto elei-
toral, a comissão eleitoral publica, por meio de afi xação nos 
locais indicados no n.º 3 do artigo 67.º, a aceitação de can-
didatura.

2- As candidaturas aceites são identifi cadas por meio de 
letra que funciona como sigla, atribuída pela comissão elei-
toral a cada uma delas, por ordem cronológica de apresenta-
ção, com início na letra «A».

Artigo 71.º

Campanha eleitoral

1- A campanha eleitoral visa o esclarecimento dos eleito-
res e tem lugar entre a data de afi xação da aceitação de can-
didaturas e a data marcada para a eleição de modo que, nesta 
última, não haja propaganda.

2- As despesas com a campanha eleitoral são custeadas pe-
las respectivas candidaturas.

Artigo 72.º

Composição e forma de designação das mesas de voto

1- As mesas são compostas por um presidente e dois vo-
gais escolhidos de entre os trabalhadores com direito a voto.

2- Não havendo mesa do plenário da empresa, ou havendo 
mais de uma mesa, os membros da(s) mesa(s) de voto são 
designados pela comissão eleitoral entre:

a) Membros da CT e comissão coordenadora;
b) Trabalhadores mais idosos.
3- Cada candidatura tem o direito de designar um delega-

do junto de cada mesa de voto para acompanhar e fi scalizar 
todas as operações.

Artigo 73.º

Boletins de voto

1- O voto é expresso em boletins de voto de forma rec-
tangular e com as mesmas dimensões para todas as listas, 
impressos em papel da mesma cor, liso e não transparente.

2- Em cada boletim são impressas as designações das can-
didaturas submetidas a sufrágio e as respectivas siglas e sím-
bolos, se todos os tiverem.

3- Na linha correspondente a cada candidatura fi gura um 
quadrado em branco destinado a ser assinalado com a esco-
lha do eleitor.

4- A impressão de votos fi ca a cargo da comissão eleitoral, 
que assegura o seu fornecimento às mesas na quantidade ne-
cessária e sufi ciente de modo a que a votação possa iniciar-se 
dentro do horário previsto.

5- A comissão eleitoral envia, com antecedência necessá-
ria, boletins de voto aos trabalhadores com direito a votar por 
correspondência.

Artigo 74.º

Acto eleitoral

1- Compete à mesa dirigir os trabalhos do acto eleitoral.
2- Antes do início da votação, o presidente mostra aos pre-

sentes a urna aberta de modo a certifi car que ela não está vi-
ciada, fi ndo o que a fecha, procedendo à respectiva selagem.

3- Em local afastado da mesa o votante assinala com uma 
cruz o quadrado correspondente ao projecto em que vota, do-
bra o boletim em quatro e entrega-o ao presidente da mesa, 
que o introduz na urna.

4- As presenças no acto de votação devem ser registadas 
em documento próprio mediante assinatura do votante, a 
qual, sendo aquele analfabeto, pode ser substituída por im-
pressão digital, podendo, nesse caso, o presidente da mesa 
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registar o nome do votante.
5- O registo de presenças contém um termo de abertura e 

um termo de encerramento, com a indicação do número to-
tal de páginas, e é assinado e rubricado em todas as páginas 
pelos membros da mesa, fi cando a constituir parte integrante 
da respectiva acta.

6- A mesa, acompanhada pelos delegados de candidaturas, 
pode fazer circular a urna pela área do estabelecimento que 
lhe esteja atribuída a fi m de recolher os votos dos trabalha-
dores.

7- Os membros da mesa votam em último lugar.

Artigo 75.º

Votação por correspondência

1- Os votos por correspondência são remetidos à comissão 
eleitoral até vinte e quatro horas antes do fecho da votação.

2- A remessa é feita por carta registada com indicação do 
nome do remetente dirigida à comissão de trabalhadores da 
empresa, com a menção «comissão eleitoral», e só por esta 
pode ser aberta.

3- O votante, depois de assinalar o voto, dobra o bole-
tim em quatro, introduzindo-o num envelope, que fechará, 
assinalando-o com os dizeres «voto por correspondência» 
e introduzindo-o por sua vez no envelope que enviar pelo 
correio.

4- Depois de terem votado os elementos da mesa do lo-
cal onde funcione a comissão eleitoral, esta procede à aber-
tura do envelope exterior, regista em seguida no registo de 
presenças o nome do trabalhador com a menção «voto por 
correspondência» e, fi nalmente, entrega o envelope interior 
ao presidente ao presidente da mesa, que, abrindo-o, faz de 
seguida a introdução do boletim na urna.

Artigo 76.º

Valor dos votos

1- Considera-se voto em branco o do boletim de voto que 
não tenha sido objecto de qualquer tipo de marca.

2- Considera-se voto nulo o do boletim de voto:
a) No qual tenha sido assinalado mais de um quadrado ou 

quando haja dúvidas sobre o qual o quadrado assinalado;
b) No qual tenha sido assinalado o quadrado correspon-

dente a uma lista que tenha desistido da votação ou não tenha 
sido admitida;

c) No qual tenha sido feito qualquer corte, desenho ou ra-
sura ou quando tenha sido escrita qualquer palavra.

3- Não se considera voto nulo o do boletim de voto no qual 
a cruz, embora não perfeitamente desenhada ou excedendo 
os limites do quadrado, assinale inequivocamente a vontade 
do votante.

4- Considera-se ainda como voto em branco o voto por 
correspondência quando o boletim de voto não chegou ao 
seu destino nas condições previstas no artigo 77.º ou seja 
recebido em envelopes que não estejam devidamente fecha-
dos.

Artigo 77.º

Abertura das urnas e apuramento

1- A abertura das urnas e o apuramento fi nal têm lugar si-
multaneamente em todas as mesas e locais de votação e são 
públicos.

2- De tudo o que se passar em cada mesa de voto é lavra-
da acta, que, depois de lida em voz alta e aprovada pelos 
membros da mesa, é por eles assinada no fi nal e rubricada 
em todas as páginas, fazendo parte integrante dela o registo 
de presenças.

3- Uma cópia de cada acta referida no número anterior é 
afi xada junto do respectivo local de votação, durante o prazo 
de 15 dias a contar do apuramento respectivo.

4- O apuramento global é realizado com base nas actas das 
mesas de voto (se houver várias) pela comissão eleitoral.

5- A comissão eleitoral lavra uma acta de apuramento glo-
bal, com as formalidades previstas no n.º 2.

6- A comissão eleitoral, seguidamente, proclama os elei-
tos.

Artigo 78.º

Publicidade

1- Durante o prazo de 10 dias a contar do apuramento e 
proclamação é afi xada a relação dos eleitos e uma cópia da 
acta de apuramento global, no local ou locais em que a vota-
ção se tiver realizado.

2- Dentro do prazo referido no número anterior, a comis-
são eleitoral envia ao serviço competente do ministério res-
ponsável pela área laboral, bem como aos órgãos de gestão 
da empresa, por carta registada com aviso de recepção ou 
entregue com protocolo, os seguintes elementos:

a) Relação dos eleitos, identifi cados pelo nome, idade, ca-
tegoria profi ssional, posto de trabalho e local de trabalho;

b) Cópias certifi cadas das listas concorrentes, bem como 
das actas de apuramento global e das mesas de voto, acom-
panhadas dos documentos de registo dos votantes.

Artigo 79.º

Recursos para impugnação da eleição

1- Qualquer trabalhador com direito a voto tem o direito 
de impugnar a eleição com fundamento em violação da lei e 
ou destes estatutos.

2- O recurso, devidamente fundamentado, é dirigido por 
escrito ao plenário, que o aprecia e delibera.

3- O disposto no número anterior não prejudica o direito 
de qualquer trabalhador com direito a voto impugnar a elei-
ção, com os fundamentos indicados no n.º 1, perante o repre-
sentante do Ministério Público da área da sede da empresa.

4- O requerimento previsto no n.º 3 é escrito, devidamen-
te fundamentado e acompanhado das provas disponíveis, e 
pode ser apresentado no prazo máximo de 15 dias a contar 
da publicidade dos resultados da eleição.
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5- O trabalhador impugnante pode intentar directamente a 
acção em tribunal se o representante do Ministério Público o 
não fi zer no prazo de 60 dias a contar da recepção do reque-
rimento referido no n.º 4.

6- Das deliberações da comissão eleitoral cabe recurso 
para o plenário se, por violação destes estatutos e da lei, tive-
rem infl uência no resultado da eleição.

7- Só a propositura de acção pelo representante do Minis-
tério Público suspende a efi cácia do acto impugnado.

Artigo 80.º 

Destituição da CT

1- A CT pode ser destituída a todo o tempo por deliberação 
dos trabalhadores da empresa.

2- Para a deliberação da destituição exige-se maioria de 
dois terços dos votantes.

3- A votação é convocada pela CT a requerimento de, pelo 
menos, 100 ou 20%  dos trabalhadores  da empresa.

4- Os requerentes podem convocar directamente a vota-
ção, nos termos dos artigos 67.º e 68.º, se a CT o não fi zer 
no prazo máximo de 15 dias a contar da recepção do reque-
rimento.

5- O requerimento previsto no n.º 3 e a convocatória de-
vem conter a indicação sucinta dos fundamentos invocados.

6- A proposta de destituição é subscrita no mínimo por 
20% dos trabalhadores e deve ser fundamentada.

7- A deliberação é precedida de discussão em plenário, nos 
termos do artigo 12.º.

8- No mais, aplicam-se à deliberação, com as adaptações 
necessárias, as regras referentes à eleição da CT.

Artigo 81.º 

Alteração aos estatutos

1- Sem prejuízo do disposto no artigo 12.º, às deliberações 
para alteração destes estatutos aplicam-se, com as necessá-
rias adaptações e segundo a legislação aplicável, as regras 
do capítulo I do título II (regulamento eleitoral para a CT).

2- Para a deliberação prevista no número anterior exige-se 
a de dois terços dos votantes.

Artigo 82.º

Distribuição dos estatutos

A CT providenciará para que um exemplar dos estatutos 
seja distribuído no acto de admissão de cada novo trabalha-
dor permanente da empresa.

Artigo 83.º

Entrada em vigor

1- Estes estatutos entram em vigor no dia imediato à sua 
publicação no Boletim do Trabalho e Emprego, ou 30 dias 
após o registo.

2- A eleição da nova CT rege-se pelo disposto nestes es-
tatutos.

Registado em 15 de fevereiro de 2013, ao abrigo do ar-
tigo 438.º do Código do Trabalho, sob o n.º 18, a fl . 186 do 
livro n.º 1.

ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energé-
ticos - Alteração

Alteração de estatutos, aprovada em plenário, realizado 
em 24 de janeiro de 2013, com última alteração dos estatutos 
publicados no Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 31, de 22 
de agosto de 2012.

Artigo 11.º

(…)

1-  A CT iniciará a sua atividade após a publicação dos es-
tatutos e da respetiva composição no Boletim do Trabalho e 
Emprego. 

Artigo 13.º

(…)

a) ........................................................................................
b) Estabelecer formas de cooperação com as comissões de 

trabalhadores ou comissões coordenadoras de outras entida-
des visando o estabelecimento de estratégias comuns face 
aos problemas e interesses dos trabalhadores.

Artigo 19.º

(…)

1- A CT reúne ordinariamente uma vez por mês.
2- ........................................................................................
3- ........................................................................................
5- ........................................................................................
5- Na sua primeira reunião, a CT nomeia um coordenador, 

o qual tem voto de qualidade em caso de empate nas vota-
ções efetuadas.

6- [Anterior n.º 6].

Artigo 22.º

(…)

1- Em caso de extinção da CT, o destino do respetivo pa-
trimónio é decidido em plenário, em conformidade com as 
regras determinadas na legislação aplicável.

2- Em caso de extinção da comissão o respetivo patrimó-
nio não pode ser distribuído pelos trabalhadores da empresa.

Artigo 23.º

Destituição da comissão, renúncia, perda de mandatos ou vacatura de 
cargos

1- ........................................................................................
2- ........................................................................................
3- ........................................................................................
4- ........................................................................................
5- ........................................................................................
6- ........................................................................................

Artigo 24.º

Constituição, composição, funcionamento e duração

1- O processo eleitoral é dirigido por uma comissão eleito-
ral, adiante designada por CE, constituída por:
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a) Dois membros da comissão de trabalhadores cessante;
b) Um representante de cada lista candidata indicado no 

ato de apresentação da respetiva candidatura.
2- Em caso de paridade, será nomeado mais um elemento 

de comum acordo das diversas listas candidatas.
3- Na falta de comissão eleitoral eleita nos termos destes 

estatutos, a mesma será constituída por um representante de 
cada uma das listas concorrentes e igual número de represen-
tantes dos trabalhadores que convocaram a eleição.

4- O presidente da comissão eleitoral será eleito pelos 
membros d  a CE, de entre os representantes indicados nas 
alíneas a) e b) do n.º 1 e no n.º 2.

5- Nas deliberações cada membro disporá de um voto.
6- A comissão eleitoral inicia funções na primeira reunião 

da sua constituição, cessando-as com o início de funções da 
comissão de trabalhadores eleita na sequência do processo 
eleitoral por ela dirigido nos termos previstos no artigo 25.º.

7- Os elementos da CE não podem pertencer nem subscre-
ver qualquer lista candidata ao ato eleitoral.

Artigo 27.º

(…)

1- ........................................................................................
2- A convocatória do ato eleitoral deverá ser feita pela CE, 

com a antecedência mínima de 20 dias da respetiva data, 
devendo constar da mesma o dia, local ou locais, horário e 
objeto, dela sendo remetida, simultaneamente, cópia para o 
órgão de gestão da ERSE.

3- Caso a CE não realize a convocatória nos prazos previs-
tos neste Estatuto, o ato eleitoral pode ser convocado por, no 
mínimo, 100 ou 20 % dos trabalhadores da ERSE. A votação 
é efetuada no local de trabalho com o seguinte horário:

a) ........................................................................................
b) ........................................................................................

Artigo 28.º

(…)

1- As listas candidatas são apresentadas à CE até 15 dias 
antes da data do ato eleitoral e subscritas por 20 % dos tra-
balhadores da ERSE.

2- ........................................................................................
3- ........................................................................................
4- ........................................................................................
5- ........................................................................................
6- ........................................................................................
7- ........................................................................................
8- Até ao 10.º dia anterior ao dia do ato eleitoral, a CE 

publica, por meio de afi xação, a aceitação das candidaturas.
9- ........................................................................................

Artigo 31.º

(…)

1- Os elementos de identifi cação dos membros da CT elei-
tos, bem como a ata do apuramento geral serão publicitados, 
durante 15 dias a partir do conhecimento da referida ata, no 
local ou locais destinados à afi xação de documentação refe-

rente à CT.
2- ........................................................................................
3- ........................................................................................

Arigo 32.º

(…)

(Revogado)

Artigo 32.º

Recursos para impugnação da eleição

(Antigo artigo 33.º)

1- No prazo de quinze dias, a contar da publicação dos re-
sultados da eleição, p oderá qualquer trabalhador com direito 
a voto, com fundamento na violação de lei ou dos presentes 
Estatutos, impugnar a eleição perante o representante do Mi-
nistério Público da área geográfi ca da sede da ERSE, por 
escrito, devidamente fundamentado e acompanhado das pro-
vas que dispuser.

2- Só a propositura da ação pelo representante do Ministé-
rio Público suspende a efi cácia do ato eleitoral.

CAPÍTULO IV

 Disposições fi nais

Artigo 33.º

Relatório de atividade e contas

(Antigo artigo 34.º)

1- Até 15 de março de cada ano, a CT apresentará, em reu-
nião geral de trabalhadores, o relatório de atividade e contas, 
se aplicável, relativos ao ano anterior e o orçamento relativo 
ao ano em curso.

2- O relatório de atividade e contas serão distribuídos a to-
dos os trabalhadores com a antecedência mínima de 10 dias 
à data da reunião prevista no n.º 1 deste artigo.

Artigo 34.º

Alteração dos estatutos

(Antigo artigo 35.º)

1- A iniciativa da alteração dos presentes estatutos, no todo 
ou em parte, pertence à CT ou, no mínimo, a 100 ou 20% dos 
trabalhadores da ERSE.

2- O projeto ou projetos de alteração são distribuídos pela 
CT a todos os trabalhadores com a antecedência mínima de 
10 dias sobre a data da sua votação.

Artigo 35.º

Casos omissos

(Antigo artigo 36.º)

Aos casos omissos nos presentes estatutos, aplicar-se-á o 
disposto na legislação em vigor.
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Registado em 15 de fevereiro de 2013, ao abrigo do ar-
tigo 438.º do Código do Trabalho, sob o n.º 19, a fl. 186 do 
livro n.º 1.

Abel Costa Tavares, L.da - Cancelamento

Por sentença proferida em 9 de Janeiro de 2013 e tran-
sitada em julgado em 29 de Janeiro de 2013, no âmbito do 
processo n.º 37/10.1TUVFR, que correu termos no Tribunal 
do Trabalho de Santa Maria da Feira, movido pelo Ministé-
rio Público contra a comissão de trabalhadores da Abel Costa 

Tavares, L.da, foi declarada a sua extinção, ao abrigo do n.º 8 
do artigo 447.º do Código do Trabalho, aplicável por remis-
são do n.º 2 do artigo 439.º do mesmo Código, com funda-
mento na desconformidade com a lei imperativa de normas 
estatutárias essenciais ao funcionamento da referida comis-
são de trabalhadores.

Assim, nos termos do n.º 3 do artigo 456.º, aplicável por 
remissão do n.º 9 do artigo 447.º, este por sua vez aplicável 
por remissão do n.º 2 do artigo 439.º, todos do Código do 
Trabalho, é cancelado o registo dos estatutos da comissão de 
trabalhadores da Abel Costa Tavares, L.da, efetuado em 10 de 
Dezembro de 2009, com efeitos a partir da publicação deste 
aviso no Boletim do Trabalho e Emprego.

II - ELEIÇÕES

AMTROL - Alfa Metalomecânica, SA

Eleição da comissão de trabalhadores da AMTROL - 
Alfa, Metalomecânica, SA, eleita a 7 de fevereiro de 2013 
para 3 anos.

Identificação dos elementos eleitos para a comissão de 
trabalhadores

Carlos Alberto Marinho de Araújo, bilhete de identidade 
n.º 11130810.

Nuno Miguel Machado Pereira Silvério, bilhete de iden-
tidade n.º 8083849.

José Maria da Costa Oliveira, bilhete de identidade n.º 
7635358.

Augusto Carlos Salgado Vieira bilhete de identidade n.º 
8255671.

Paulo Teixeira Cunha, bilhete de identidade n.º 10185907.
Suplentes
Luís Carlos Lopes Gonçalves, bilhete de identidade n.º 

9841271.
José Manuel Rodrigues Pereira, bilhete de identidade n.º 

12177097.
Aprígio da Silva Oliveira, bilhete de identidade n.º 

3369983.
António Manuel Pereira Bezerra, bilhete de identidade 

n.º 9725384.

Registado em 15 de fevereiro de 2013, ao abrigo do ar-
tigo 417.º do Código do Trabalho, sob o n.º 20, a fl. 186 do 
livro n.º 1.

Companhia Industrial de Resinas Sintéticas,  
CIRES, L.da

Efetivos
Joaquim Manuel Bastos Oliveira, cartão de cidadão n.º 

10838216.
José António Lopes Rodrigues de Almeida, bilhete de 

identidade n.º 9854732 de 28/3/2008, arquivo de identifica-
ção do Porto.

João Miguel Martins Ferreira, cartão de cidadão n.º  
10109468.

Suplentes
Carlos Manuel Valente Dias, bilhete de identidade n.º 

8142140 de 24/1/2005.
Alberto Marques Esteves Pereira, cartão de cidadão n.º  

04909289.

Registado em 11 de fevereiro de 2013, ao abrigo do ar-
tigo 417.º do Código do Trabalho, sob o n.º 17, a fl. 186 do 
livro n.º 1.
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I - CONVOCATÓRIAS

REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES PARA A 
SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Câmara Municipal de Santarém

Nos termos da alínea a) do artigo 183.º do regulamento 
anexo à Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro, procede-se à 
publicação da comunicação efectuada pelo STAL - Sindica-
to Nacional dos Trabalhadores da Administração Local, ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 182.º do mesmo regulamento e re-
cebida nesta Direcção Geral do Emprego e das Relações do 
Trabalho, em 11 de fevereiro de 2013, relativa à promoção 
da eleição dos representantes dos trabalhadores para a segu-
rança, higiene e saúde no trabalho, na Câmara Municipal de 
Santarém:

«Pela presente comunicação a V. Exas. com a antecedên-
cia exigida no n.º 3 do artigo 182.º do regulamento da Lei 
n.º 59/2008, de 11 de Setembro (anexo II) que no dia 22 de 
maio de 2013, realizar-se-á na autarquia abaixo identifi cada, 
o ato eleitoral com vista à eleição do representante dos tra-
balhadores para a SHST, conforme disposto no artigo 226.º 
da supra citada lei.

Autarquia: Câmara Municipal de Santarém.
Morada: Praça do Município, 2005-245 Santarém».

Prio Energy, SA

Nos termos da alinea a) do n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 
102/2009, de 10 de Setembro, procede-se à publicação da 
comunicação efectuada pelos trabalhadores da Prio Energy 
SA, ao abrigo do n.º 3 do artigo 27.º da lei supra referida e 
recebida na Direcção Geral do Emprego e das Relações do 
Trabalho, em 11 de fevereiro de 2013, relativa à promoção 
da eleição dos representantes dos trabalhadores para a segu-

rança e saúde no trabalho na empresa Prio Energy, SA.
«Nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 27.º da 

Lei n.º 102/2009, os colaboradores signatários informam V/ 
Exa., que vão levar a efeito a eleição dos representantes dos 
trabalhadores na área de saúde e segurança no trabalho da 
empresa Prio Energy, SA, com sede sita Zona Industrial de 
Oliveira de Frades - Apartado 17, 3684-001 Oliveira de Fra-
des e instalação no Terminal de Granéis Líquidos, Lote B 
Porto de Aveiro, 3834-907 Gafanha da Nazaré no dia, 3 de 
junho de 2013».

GROHE Portugal

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 28.º da Lei 
n.º 102/2009, de 10 de Setembro, procede-se à publicação 
da comunicação efectuada pelo Sindicato dos Trabalhadores 
das Indústrias Transformadoras, Energia e Actividades do 
Ambiente do Centro Norte, ao abrigo do n.º 3 do artigo 27.º 
da lei supracitada, recebida nesta Direcção Geral do Empre-
go e das Relações de Trabalho, em 14 de fevereiro de 2013, 
relativa à promoção da eleição dos representantes dos traba-
lhadores para a segurança e a saúde no trabalho, na GROHE 
Portugal.

«Nos termos e para os efeitos do n.º 1 e n.º 3 do arti-
go 27.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de Setembro, o SITE-
CN informa V. Exas., que vai levar a efeito a eleição dos 
representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no 
trabalho (SST) da empresa GROHE Portugal, com sede na 
Zona Industrial de Albergaria-a-Velha, 3850-184 Albergaria-
a-Velha, no dia 22 de maio de 2013».
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II - ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES

Carvalho e Mota, L.da

Eleição dos representantes dos trabalhadores para a se-
gurança e saúde no trabalho da empresa carvalho e mota. 
L.da - em 25 de janeiro de 2013 para o próximo mandato, de 
acordo com a convocatória publicada no Boletim do Traba-
lho e Emprego n.º 41, de 8 de novembro de 2012.

Efetivo
Daniel José Martins da Silva, bilhete de identidade/car-

tão de cidadão n.º 18761496 9ZZ8, validade 4/10/2015.

Suplente
Marcelo André Pereira Martins, bilhete de identidade/

cartão de cidadão n.º 13748146 2ZZ4, validade 13/7/1990.

Registado em 11 de fevereiro de 2013, ao abrigo do arti-
go 28.º da Lei n.º 102/2009 de 10 de setembro, sob o n.º 6, a 
fl . 77 do livro n.º 1.
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