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AGRICULTURA, FLORESTAS E DESENVOLVIMENTO
RURAL E MAR

Aviso (extrato) n.º 1703/2016

concursal para recrutamento do cargo de Direção Intermédia de
1.º Grau, de Diretor do Departamento de Ajudas Diretas, do Instituto
de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P., com as atribuições
e competências constantes do Anexo à Portaria n.º 393/2012, de
29 de novembro.
2 — A indicação dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido, da composição do júri e dos métodos de seleção, será publicitada
durante 10 dias úteis na Bolsa de Emprego Público (BEP), até ao 2.º dia
útil após a data de publicação do presente aviso.

1 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 21 da Lei n.º 2/2004,
de 15 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 64/2011, de 22
de dezembro, faz-se público que se encontra aberto procedimento

26 de janeiro de 2016. — O Presidente do Conselho Diretivo, Luís
Souto Barreiros.
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Instituto de Financiamento da Agricultura
e Pescas, I. P.

PARTE J3
FINANÇAS
Direção-Geral da Administração
e do Emprego Público
Acordo coletivo de trabalho n.º 174/2016
Acordo Coletivo de Empregador Público celebrado entre a Junta
de Freguesia da Encarnação e o STAL — Sindicato Nacional dos
Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas
Públicas, Concessionarias e Afins.

CAPÍTULO I
Âmbito e Vigência
Cláusula 1.ª
Âmbito de aplicação
1 — O presente acordo coletivo de entidade empregadora pública,
adiante designado por ACEP, obriga por um lado, a Junta de Freguesia
da Encarnação, adiante designado por Empregador Público (EP) e por
outro, a totalidade dos trabalhadores do EP filiados no STAL — Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional,
Empresas Públicas, Concessionarias e Afins, no momento do início do
processo negocial, bem como os que se venham a filiar neste sindicato
durante o período de vigência do presente ACEP.
2 — O presente ACEP aplica-se ainda aos restantes trabalhadores
ao serviço da Junta, que, independentemente da sua filiação sindical,
não deduzam oposição expressa, nos termos do disposto no n.º 3, do
artigo 370.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, doravante também
designada por LGTFP.
3 — O presente ACEP é celebrado ao abrigo do disposto, na alínea a)
do n.º 1 do artigo 4.º, n.º 2 do artigo 14.º e no n.º 3 do artigo 364.º,
todos da LGTFP aplicando-se no âmbito territorial abrangido pela EP,
constituindo um todo orgânico e vinculando, reciprocamente, as partes
outorgantes ao seu cumprimento integral.
4 — Para efeitos da alínea g) do artigo 365.º da LGTFP serão abrangidos pelo presente ACEP, cerca de 6 (seis) trabalhadores.
Cláusula 2.ª
Vigência, denúncia e revisão
1 — O presente ACEP entra em vigor a 1 de janeiro de 2016 e terá
uma vigência de 1 ano, renovando-se por iguais períodos.
2 — A denúncia e continuidade deste Acordo seguem os trâmites
legais previstos na LGTFP.

CAPÍTULO II
Organização do Tempo de Trabalho
Cláusula 3.ª
Período normal de trabalho
1 — O período normal de trabalho semanal é de trinta e cinco horas
distribuídas por um período normal de trabalho diário de sete horas,
exceto nos casos de horário flexível e jornada continua.
2 — Sem prejuízo do disposto noutras disposições deste ACEP ou na
LGTFP, 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 trabalhadores prestar mais de cinco horas
seguidas de trabalho e, em qualquer caso, mais do que nove horas de
trabalho por cada dia de trabalho, incluindo nestas a duração de trabalho
suplementar.
3 — Os dias de descanso semanal são dois, e serão gozados, preferencialmente, em dias completos e sucessivos, nos termos seguintes:
a) Sábado e domingo; ou
b) Domingo e segunda-feira; ou
c) Sexta-feira e sábado;
d) Outros, necessariamente consecutivos, em situações de contratos
a tempo parcial cuja duração do horário semanal não seja superior a
25 horas.
4 — A regra de aferição do cumprimento do período normal de trabalho é diária, sem prejuízo do horário flexível.
5 — A Entidade Empregadora Pública não pode alterar unilateralmente os horários de trabalho individualmente acordados.
6 — Todas as alterações de horários devem ser fundamentadas e
precedidas de acordo escrito dos trabalhadores abrangidos, e consulta
aos representantes sindicais, sendo posteriormente afixadas as alterações
no órgão ou serviço com a antecedência mínima de sete dias em relação
à data de início da alteração;
Cláusula 4.ª
Horário de trabalho
1 — Entende-se por horário de trabalho a determinação das horas do
início e do termo do período de trabalho diário normal, bem como dos
intervalos de descanso diários.
2 — Compete à EP estabelecer os horários de trabalho aplicáveis a
cada um dos seus serviços e respetivos trabalhadores.
3 — As situações pontuais, desde que devidamente fundamentadas,
que impliquem ajustamentos relativos ao período normal de trabalho,
serão objeto de acordo prévio escrito, entre a EP e o trabalhador.
4 — A EP está obrigada a afixar o mapa do horário em local bem
visível.
5 — Havendo na EP trabalhadores que pertençam ao mesmo agregado
familiar, a organização do horário de trabalho tomará sempre esse facto

