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INTRODUÇÃO 

 

A Subcomissão de Política Geral, em 05 de setembro de 2017, procedeu à apreciação, 

relato e emissão de parecer sobre a Proposta de Lei n.º 91/XIII/2.ª (GOV) – 

Estabelece o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários. 

A Proposta de Lei deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores no dia 10 de julho de 2017, tendo sido remetido à Comissão de Política Geral 

para apreciação, relato e emissão de parecer até ao dia 31 de julho de 2017, por 

despacho de Sua Excelência a Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores. 

 

CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

A pronúncia dos órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores 

relativamente às questões de competência dos órgãos de soberania que digam respeito à 

Região exerce-se por força do disposto no n.º 2 do artigo 229.º da Constituição da 

República Portuguesa em conjugação com o que dispõe a alínea g) do nº 1 do artigo 7.º, 

a alínea i) do artigo 34.º e os artigos 116.º e 118.º do Estatuto Político-Administrativo da 

Região Autónoma dos Açores, aprovado pela Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro e com o 

que estipula a alínea e) do artigo 42.º do Regimento da Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores. 

A emissão do respetivo parecer pela Assembleia Legislativa ocorre num prazo de 20 

dias, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 118.º do Estatuto Político-Administrativo 

da Região Autónoma dos Açores. 
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A emissão do parecer da Assembleia Legislativa cabe à comissão especializada 

permanente competente em razão da matéria, nos termos da alínea e) do artigo 42.º do 

Regimento. 

Nos termos do disposto na alínea ii) do artigo 1.º da resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 23/2012 de 20 de novembro, a matéria 

objeto da iniciativa é da competência da Comissão de Política Geral. 

 

CAPÍTULO II 

APRECIAÇÃO DA INICIATIVA 

NA GENERALIDADE E NA ESPECIALIDADE 

 

I – NA GENERALIDADE 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei estabelece os termos da regularização prevista no programa de 

regularização extraordinária dos vínculos precários de pessoas que exerçam ou tenham 

exercido funções que correspondam a necessidades permanentes da Administração 

Pública, de autarquias locais e de entidades do setor empresarial do Estado ou do setor 

empresarial local, sem vínculo jurídico adequado, a que se referem o artigo 25.º da Lei 

n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e a Resolução do Conselho de Ministros n.º 32/2017, 

de 28 de fevereiro. 

 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

1 - A presente lei abrange as pessoas que exerçam ou tenham exercido funções que 

correspondam a necessidades permanentes de órgãos ou serviços da Administração 
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Pública, de autarquias locais, de entidades do setor empresarial do Estado ou do setor 

empresarial local, com horário completo, sujeição ao poder hierárquico, à disciplina ou 

direção desses órgãos, serviços ou entidades, sem vínculo jurídico adequado. 

2 - No âmbito da administração direta, central ou desconcentrada, e da administração 

indireta do Estado e do setor empresarial do Estado, nas situações de exercício de 

funções relativamente às quais exista parecer da Comissão de Avaliação Bipartida 

(CAB) da respetiva área governamental, homologado pelos membros do Governo 

competentes, nos termos do artigo 15.º da Portaria n.º 150/2017, de 3 de maio, que 

reconheça que as mesmas correspondem a necessidades permanentes e o vínculo 

jurídico é inadequado, consideram-se verificados estes requisitos para efeito do disposto 

no número anterior. 

3 - No âmbito das autarquias locais, nas situações de exercício de funções relativamente 

às quais exista decisão do respetivo órgão executivo que reconheça que as mesmas 

correspondem a necessidades permanentes e o vínculo jurídico é inadequado, 

consideram-se verificados estes requisitos para efeito do disposto nos números 

anteriores. 

4 - No âmbito do setor empresarial local, nas situações de exercício de funções 

relativamente às quais exista decisão da câmara municipal, sob proposta do órgão de 

administração da entidade em causa, que reconheça que as mesmas correspondem a 

necessidades permanentes e o vínculo jurídico é inadequado, consideram-se verificados 

estes requisitos para efeito do disposto no número 1. 

 

Artigo 3.º 

Âmbito da regularização extraordinária 

1 -  1 - A presente lei abrange as pessoas que exerçam ou tenham exercido funções 

que correspondam a necessidades permanentes de órgãos ou serviços da 

Administração Pública, de autarquias locais ou de entidades do setor empresarial 

do Estado ou do setor empresarial local, com horário completo, sujeição ao 

poder hierárquico, à disciplina ou direção desses órgãos, serviços ou entidades, 

sem vínculo jurídico adequado: 
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a) No período entre 1 de janeiro de 2017 e 4 de maio do mesmo ano, ou parte dele, e 

durante pelo menos um ano à data do início do procedimento de regularização; 

b) Nos casos de exercício de funções no período entre 1 de janeiro de 2017 e 4 de 

maio do mesmo ano ao abrigo de contratos emprego-inserção ou contratos 

emprego-inserção+, as que tenham exercido as mesmas funções nas condições 

referidas no proémio, durante algum tempo nos 3 anos anteriores à data do início 

do procedimento de regularização. 

2 -  Na administração direta, central ou desconcentrada, e administração indireta do 

Estado, bem como nas autarquias locais, nos procedimentos concursais que sejam 

abertos no respetivo órgão, serviço ou autarquia, podem ser opositores as pessoas 

que tenham exercido funções nas condições referidas nas alíneas a) ou b) do número 

anterior, reconhecidas como satisfazendo necessidades permanentes, sem vínculo 

adequado, em parecer da CAB da correspondente área governamental, homologado 

pelos Ministros competentes, e nas autarquias locais, reconhecidas pelo respetivo 

executivo. 

3 -  Se as pessoas abrangidas pelo n.º 1 não apresentarem candidatura aos procedimentos 

concursais no prazo estabelecido para o efeito, os respetivos vínculos, se ainda 

subsistentes, cessam no dia seguinte ao termo daquele prazo. 

 

Artigo 4.º 

Mapas de pessoal 

1 -  Nos órgãos ou serviços abrangidos pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

(LTFP), para efeitos de abertura de procedimentos concursais para regularização 

extraordinária, os respetivos mapas de pessoal, caso os postos de trabalho 

correspondentes a atividades de natureza permanente não ocupados sejam em 

número insuficiente, são automaticamente aumentados em número estritamente 

necessário para corresponder às necessidades permanentes reconhecidas em 

pareceres das respetivas CAB, homologados pelos Ministros competentes. 

2 -  Nas autarquias locais e nas situações abrangidas pela LTFP, para efeitos de abertura 

de procedimentos concursais para regularização extraordinária, os respetivos mapas 
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de pessoal, caso os postos de trabalho correspondentes a atividades de natureza 

permanente não ocupados sejam em número insuficiente, são aumentados em 

número estritamente necessário para corresponder às necessidades permanentes 

reconhecidas pelo órgão executivo, mediante decisão do órgão deliberativo sob 

proposta daquele. 

 

Artigo 5.º 

Processo de integração 

1 -  Nos órgãos ou serviços abrangidos pela LTFP: 

a) A integração das pessoas a que se refere o artigo 3.º nos mapas de pessoal dos 

respetivos órgãos, serviços ou autarquias locais é feita mediante a constituição de 

vínculos de emprego público por tempo indeterminado e precedida de aprovação 

em procedimento concursal; 

b) Reconhecidas as situações de exercício de funções que satisfaçam necessidades 

permanentes e sem vínculo jurídico adequado, nos termos dos números 2 a 4 do 

artigo 3.º, os correspondentes procedimentos concursais são abertos no prazo de 

30 dias a contar da data de entrada em vigor da presente lei, ou a contar da data 

em que se completar o prazo de um ano referido na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º; 

c) Nos procedimentos concursais referentes a pessoas abrangidas pela alínea a) do n.º 

1 do artigo 3.º, são aplicáveis os métodos de seleção de avaliação curricular e de 

entrevista profissional de seleção, devendo ser considerado como fator de 

ponderação o tempo de exercício de funções caracterizadoras dos postos de 

trabalho a concurso. 

2 -  Só podem ser admitidos os candidatos possuidores dos requisitos gerais e especiais 

legalmente exigidos para ingresso nas carreiras e categorias postas a concurso. 

 

Artigo 6.º 

Carreira e categoria de integração 

As pessoas recrutadas através do procedimento concursal são integradas na carreira 

correspondente às funções exercidas que deram origem à regularização extraordinária e, 

no caso de carreiras pluricategoriais, na categoria de base das mesmas. 
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Artigo 7.º 

Período experimental 

O tempo de serviço prestado na situação de exercício de funções a regularizar é 

contabilizado para efeitos de duração do decurso do período experimental, sendo o 

mesmo dispensando quando aquele tempo de serviço seja igual ou superior à duração 

definida para o período experimental da respetiva carreira. 

 

Artigo 8.º 

Posição remuneratória 

À pessoa recrutada é atribuída posição remuneratória de acordo com as seguintes regras: 

a) Em carreiras pluricategoriais, a 1ª posição remuneratória da categoria de base da 

carreira; 

b) Em carreiras unicategoriais, a 1ª posição remuneratória da categoria única da 

carreira, ou a 2ª posição remuneratória da categoria única da carreira geral de 

técnico superior. 

Artigo 9.º 

Contagem do tempo de serviço anterior 

1 -  Após a integração e o posicionamento remuneratório na base da carreira respetiva, 

para efeitos de reconstituição da carreira, o tempo de exercício de funções na 

situação que deu origem à regularização extraordinária releva para o 

desenvolvimento da carreira, designadamente para efeito de alteração do 

posicionamento remuneratório, com ponderação de um critério de suprimento da 

ausência de avaliação de desempenho em relação aos anos abrangidos, a qual 

produz efeitos a partir do momento de integração na carreira. 

2 -  Para efeitos de alteração de posicionamento remuneratório, na ausência de avaliação 

de desempenho, deve ser observado o disposto no artigo 43.º da Lei n.º 66- B/2007, 

de 28 de dezembro, alterada pelas Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 55- 

A/2010, de 31 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro, com as necessárias 

adaptações. 
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Artigo 10.º 

Entidades abrangidas pelo Código do Trabalho 

1 -  Em entidades do setor empresarial do Estado, a homologação, pelos membros do 

Governo competentes dos pareceres das CAB das respetivas áreas governamentais 

que identifiquem situações de exercício de funções que satisfaçam necessidades 

permanentes, sem vínculo jurídico adequado e com horário completo e, no setor 

empresarial local, a decisão da respetiva câmara municipal nos termos do n.º 4 do 

artigo 2.º, obriga as mesmas entidades a proceder imediatamente à regularização 

formal das situações, mediante nomeadamente e conforme os casos: 

a) O reconhecimento de que as entidades ficam, para este efeito, dispensadas de 

quaisquer autorizações por parte dos mesmos membros do Governo; 

b) O reconhecimento da existência de contratos de trabalho, nomeadamente por 

efeito da presunção de contrato de trabalho, e por tempo indeterminado por se 

tratar da satisfação de necessidades permanentes; 

c) O reconhecimento de que os contratos de trabalho celebrados com termo 

resolutivo ao abrigo dos quais essas funções são exercidas se consideram desde o 

seu início sem termo, ou se converteram em contratos de trabalho sem termo, de 

acordo com o artigo 147.º do Código do Trabalho; 

d) O reconhecimento de que, havendo trabalho temporário prestado à entidade em 

causa com base em contrato de utilização de trabalho temporário celebrado fora 

das situações de admissibilidade, o trabalhador se considera vinculado à mesma 

entidade por contrato de trabalho sem termo, de acordo com o n.º 3 do artigo 

176.º do Código do Trabalho. 

2 - De acordo com a legislação laboral, o reconhecimento formal da regularização, 

produzida por efeito da lei, não altera o valor das retribuições anteriormente 

estabelecidos com a entidade empregadora em causa quando esta era parte do 

vínculo laboral pré-existente. 
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2 -  Nas situações a que não se aplica o número anterior, as retribuições serão 

determinadas de acordo com os critérios gerais, particularmente a retribuição 

mínima mensal garantida e as tabelas salariais das convenções coletivas aplicáveis. 

3 -  As entidades da Administração Pública não pertencentes à administração direta ou 

indireta do Estado, cujas relações laborais são reguladas pelo Código do Trabalho, 

procedem à identificação de situações de exercício de funções que satisfaçam 

necessidades permanentes e sem vínculo adequado, sendo aplicável a regularização 

formal das situações de acordo com o disposto no n.º 1. 

 

Artigo 11.º 

Regime transitório de proteção 

Os vínculos laborais das pessoas cujas situações são abrangidas pela regularização 

extraordinária nos termos da presente lei que não sejam regulados pelo Código do 

Trabalho, na sequência de parecer da CAB da respetiva área governamental, 

homologado pelos membros do Governo competentes, e nas autarquias locais na 

sequência da decisão a que se refere o n.º 3 do artigo 2.º, existentes à data da entrada em 

vigor da lei, são prorrogados até à conclusão dos correspondentes procedimentos 

concursais. 

Artigo 12.º 

Levantamento nas autarquias locais 

A aplicação do disposto no presente regime nas autarquias locais e no setor empresarial 

local apenas tem lugar após a conclusão do levantamento a realizar pela Direção-Geral 

das Autarquias Locais até 31 de outubro de 2017. 

 

Artigo 13.º 

Programas Operacionais e Organismos Intermédios do Portugal 2020 

O Governo fica autorizado, nos 180 dias a contar da data de entrada em vigor da 

presente lei, a desenvolver os procedimentos legislativos necessários com vista a que os 

trabalhadores que prestam serviço nos Programas Operacionais, temáticos e regionais, e 

nos Organismos Intermédios, que operacionalizam o Portugal 2020, ao abrigo de 
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contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, certo ou incerto, ou de 

prestação de serviço para execução de trabalho subordinado, possam ser integrados com 

contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado na Agência para o 

Desenvolvimento e Coesão, I. P., e nos Organismos Intermédios, respetivamente, de 

modo a que os correspondentes procedimentos concursais tenham início durante o ano 

de 2018. 

Artigo 14.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor em 1 de janeiro de 2018. 

 

II – NA ESPECIALIDADE 

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresenta a seguinte proposta de alteração. 

“A aplicação do disposto na presente lei às Regiões Autónomas depende da emissão de 

diploma pelos competentes órgãos de governo próprio”. 

 

III – CONSULTA AOS GRUPOS E REPRESENTAÇÕES PARLAMENTARES 

SEM ASSENTO NA COMISSÃO 

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 195.º do Regimento, a Subcomissão 

promoveu a consulta ao Grupo Parlamentar do BE, o qual integra a Comissão sem 

direito a voto e a Representação Parlamentares do PPM, já que o seu Deputado não 

integra a Comissão, os quais não se pronunciaram. 

 

CAPÍTULO III 

PARECER 

A Subcomissão de Política Geral deliberou, por maioria, com os votos a favor do PS, e 

a abstenção do PSD e CDS-PP, referindo estes, que a Região Autónoma dos Açores 

possui capacidade legislativa sobre a matéria em apreço, sendo que o PCP não se 
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pronunciou, dar parecer favorável ao Proposta de Lei n.º 91/XIII/2.ª (GOV) – 

Estabelece o programa de regularização extraordinária dos vínculos precários. 

 

Horta, 05 de setembro de 2017 

 

O Relator 

 

Bruno Belo 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente 

 

 

António Marinho 

 


