
A Comi s s âo de Admini s raç âo Pûblica, Mo de tniz açâo Admini s tr ativ a, De s centra lizaçâo

e Poder Local

Contributo, no quadto da aptecraçào pûb1ica dos Proietos de Lei n." 455 /XIY e 467 /XIY

Os Ptojetos de Lei n."s 455 e 467 /XIY, relativos ao regime de integraçâo de trabalhadores

de entidade cedente em entidade cessionâtta (na mesma linha dos Projetos de Lei n."s

414|I'IV e 448/XI!, vem terltar resolvet um problem^ - a ârvorc - num quadro maiot de

ptoblemas - a ffotesta - que sào as relaçôes jutidicas ou cadeia de relaçôes juridicas em que

uma das partes é entidade priblica.

Tomemos alguns casos em concreto:

As Redes Municipais de Distribuiçâo de Eletricidade de Baixa Tensâo

O quadro legal das concessôes das tedes de baixa tensâo 1â hoje apresenta um detalhe

relevante: em caso de dentincia ou resgate, serâo acompanhadas pela "Absorçào do.r

rrabalhadores da EDP ligados à exploraçào em c(t/,/.tz, com nluaguar"da do.ç direiTos daque/es" (alinea c)

do n." 1 do Artigo 4." do Decreto-L ei n." 341-R /82, de 1 de setembro).

Logo e na hip6tese da revetsâo da concessâo, mas com continuaçâo da atividade, entâo a

assunçâo da tespetiva "unidade econômica", competirâ aos tespetivos municipios,

diretamente pelos seus serviços.

O Cenro de Conferência de Faturas do SNS

O exemplo do Centro de Conferência de Faturas do SNS apresenta uma diferença

substancial relatir,.amente à concessâo de uma canttna ou lavandaria (como no caso

seguinte): a nào afetaçào de recursos matedais ou de pessoal da entidade

cedente/cessionâda.
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A sua ctiaçâo e implementaçào traduziu-se num assumir de funçôes anteriormente

exetcidas atrar'és das sub-regiôes de Saride (estuturas das Administraçôes Regionais de

Satide), mas sem que nenhum dos trabalhadotes afetos a tais funçôes tenham passado para

a entidade concessionâtia, como resulta daPottarta n3 711/2007, de 11 de junho, e da

Resoluçào do Conselho de Ministros n." 96/2007, de 23 de julho.

Logo e na hip6tese da feversào da concessâo, mas com continuaçào da atividade, entào a

assunçâo da tespetiva "unidade econ6mica", competirâ à Âdministraçâo Cenral do Sistema

de Saride, I. P..

A Cantina do Instituto Supedor Técnico

(caso também teferido no quadto da consultada priblica sobte o Projeto de Lei 414/XIY)

No caso da canttna do Instituto Supedor Técnico (ISt e conforme informaçào constanre

em Ac6tdào do Suptemo Tribunal de Justiça, de 11 de setembro de 2019 (Relator

Conselheiro F-etreita Pinto (e objeto de tecurso p^fa o Tdbunal Constitucional), os

ttabalhadotes da antedor concessionâtiaf cedente da cantina dcverào ver os respetivos

contratos individuais de trabalho transitat pàra o concedente/cessionârio (os Serviços de

Açâo Social da Universidade de Lisboa).

O acdrdâo tecotddo dâ plena exptessào à Diretiva 2001/23/CE, (relativa ao transmissâo

de emptesa ou estabelecimento), à judsptudência do Tribunal deJustiça da Uniâo Europeia

GJUE) e é coincidente com os objetir..os dos Ptojetos de Lei n."s 455 e 467 /XIY,visto nâo

estarem em causa postos ou funçôes associadas a"ptettogatir.-as do podet pr-iblico".

Mas, nestas hist6rias, hâ sempre um "mas", que no caso é um ac6tdâo do Tdbunal

Constitucional (TC), a sabet o Ac6rdâo n|' 368/2000 (Relator Conselheiro l\fota Pinto), o

qual veio fixat jurisprudência no sentido de que as entidades priblicas s6 podetem

estabelecer relaçôes de ttabalho por tempo indeterminado quando precedidas de concurso

pûblico.
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O Hospital Amadora-Sintra

A concessâo da gestâo do Flospital Doutot Fernanclo da Fonseca, r'ulgatmente conhecido

por Hospital Amadota-Sintta constituiu um dos primeiros casos de concessâo de

estabelecimento priblico, tendo um detalhe relerrante: a entrdade concessionâtia (ptivada)

assumiu a direçâo e o pagamento do pessoal com estatuto de funcionârio priblico (Ârtigo

50." da Pofiana n." 701/94, de 29 de julho).

A tespetiva concessâo veio a terminar a 31 de dezembro de 2008, mas o regime juridico do

cedente otiginal (entidade priblica Hospital Doutor Fernando da Fonseca) veio a ser

transfotmado, de pessoa coletir.a de diteito pûblico para entidade prlblica empresadal

(Decteto-Lei n." 203/2008, de i0 de outubto), ficando assim afastado o cenâdo que os

ptojetos de lei em consulta visam tegular, a saber, a convetsào dos contratos individuais de

trabalho existentes em contratos de trabalho em funçôes priblicas.

O Instituto Superior Miguel Torga

O Instituto Supedot Miguel T'otga apresenta-se como um caso sui geneds no contexto do

setor priblico português, visto ser uma institutiçâo de ensino supetior ptir-ada, ainda que

sendo ptopriedade de uma entidade priblica.

Até 2015, o mesmo instituto tinha como entidade titular ou proprietârta a cntidade ptiblica

"Assembleia Disttital de Coimbra". Por força da Lei n." 3(t/2014, de 26 de julho, as

assembleia disttitais fotam esvaziadas de responsabilidades com incidência patrimonial,

tendo o mesmo instituto ttansitado pan a esfera pattimonial da Comunidade

Intetmunicipal da Regiâo de Coimbra (Despacho nÎ 3778/2015, de 16 de abril).

Tal transiçâo de entidade titular, atnda que sempre pribLica, nào se traduziu em qualquer

alteraçào da situaçâo juridica das relaçôes de trabalho existentes, visto os seus docentes nâcr

terem ttansitado para o Estatuto da Catteta Docente Univetsitâria.
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A EPUL - Empresa Priblica de Urbanizaçâo de Lisboa

(caso também refeddo no quadto da consultada priblica sobre o Projeto de Lei 41,4/KIY

Pot delibetaçào daAssembleia Municipal de Lisboa, de 28 de maio de2012, foi determinada

a dissoluçâo da trPUL - Empresa Pûblica de Utbantzaçào de Lisboa, dissoluçâo esta

acompanhadapelainternahzaçâo da respetiva atividade nos prôprios sen'iços do Municipio

de Lisboa.

Tal deliberaçâo foi fundada em norma legal do regime juridico da atividade empresarial

local - Lei n." 50/2012, de 31 de agosto - regime juridico este que define, nomeadamente:

- o procedimento de ttansiçào pan os contratos individuais dc trabalho por tempo

indeterminado existentes com a entidade a dissolver; - os mecanismos de mobilidade a

adotat; - os procedimentos concutsais a abu; - e o mecanismo de integraçào nos quadros

do municipio.

As empresas do Grupo Parque Expo 98

Conftariamente ao caso da EPUL, as empresas do Gtupo Parque Expo, nomeadamente a

"Patque Expo 98, S. À.", e a "Parque Expo - Gestào Urbana do Parque das Naçôes, S. 4."
fonm objeto de dissoluçâo sem qualquet transfetência de pessoal.

Nem o regime legal aplicâvel à "Patque Expo - Gestào Urbana do Parque das Naçôes, S.

.A." (Decreto-Lei n." 241/2012, de 6 de novembto), nem o regime legal aplicâvel à "Parque

Expo 98, S. .A." (Decteto-Lei n3 67 /2018, de 17 de agosto), incluem quaisquet normas de

transfetêncta de ftalsalhadotes das entidades priblicas a dissolver, mas somente normas

sobte as "posiçôes coritratuais em contratos de concessào" em que as mesmas eram parte,

posiçôes estas transferidas pàtz- o Municipio de Lisboa.
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Ao conttârio do regime legal das empresas ptiblicas municipais (Lei n." 50/2012, de 31 de

agosto), nem o tegime getal das empresas pûblicas (Decreto-Lei n." 133/2013, de 3 de

outubto), nem os tegimes das empresas priblicas em cada uma das regiôes autdnomas,

(Decreto Legislativos Regional n." 7 /2008/A e Decteto Legislatir.os Regional n."

13 /201,0 /[,t), prel.eem quaisquet normas legais de ttansiçào de pessoal ou de rnternaLzaçào

de atividades.

Conclusôes:

l- Os Ptojetos de Lei n."s 455 e 467 /XIY sâo bastante similares, mas optam por um modelo

de conversào direta dos conttatos individuais de rabalho (perante a entidade concessionâria

pdvada) em contratos de ttabalho em funçôes priblicas (petante a entidade priblica

cessionâtia). Tal opçâo pode aptesentar problemas de constitucionalidade, tal como jâ

tefete a nota técnica ao Ptojeto de Lei 455/XIV, patticularmente face ao Âcdrdâo n."

368 / 2000, do Tribunal Constitucional.

Tal situaçâo podetâ set resolvida attavés da adoçâo do mecanismo jâ existentes na Lei, e

aplicâveis às situaçôes de intetnaltzaçào de atividades de empresas municipais nos prdpdos

municipios, conforme n."s 5 a 13 do Artigo 62." dalei n." 50/2012, de 31 de agosto.

2- A altetaçào ao regime de mobilidade especial previsto na Lei Geral do'frabalho em Funçôes

Priblicas devetâ ainda ser aproveitada para:

ù Remetet pata os conceitos pter,.istos no Artigo n." 285." do C6digo do Trabalho;

b) Estabelecer o regime getal de tnternahzaçâo de entidade panicipada em entidade

patticipante pr-iblica, a fim de estabelecet um quadro legal para as situaçôes

envolvendo empresas priblicas, quet do Estado, quer das Regiôes Autônomas, quer

das Autarquias Locais.
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Âssim, apresento as seguintes sugestôes:

I- Pala o Artigo 244." da Lei Geral do Ttabalho de Funçôes Priblica, a tedaçào devetâ,

somente, elencar as situaçôes de modalidade especial:

Constituem casos especiais de cedência de interesse pûblico:

4 O exercicio de funçôes en parceirc social

b) O exetcicio de funçôes em entidade concessionâria;

,) O exerclcio de funçdes em entidade cessionâia1

b) O exercicio de funçôes em entidade paticipante dominante.

2- Um novo atigo z44-Adevetâ ser introduzido, dedicado, somente, à situaçâ o d.e " exerclcio

de funçôes emparceiro social', tendo como corpo os atuais n."s 1 e 2 do ,\rttgo244."

da Lei Getal do Trabalho de Funcôes Ptiblica.

3- Um novo attigo 244-8 devetâ set inttoduzido, dedicado, somente, à situaçâ o de " exetcicio

de funçdes em entidade concessionâria", com o seguinte corpo:

A cedênciaparc exercicio de funçôes em entidade concessionâria aplica-se aos

casos em que um empregador nâo sufeito à presente Lei passa a ser

rcsponsâvel pot tabalhador ou confunto de trabalhadorcs sufeitos à presente

Lei, designadamente em situaçôes de concessâo de seruiço pûblico.

4- lJm novo anigo 244-C devetâ set introduzido, dedicado, somente, à situaçâo de " exercicio

de funçdes em entidade cessionâtia", com o seguinte corpo:

1- A cedência paa exerc{cio de funçôes em entidade cessionâria aplica-se aos

casos em que um emprcgadotpûblico passe a ser tesponsâvel por tnbalhador

ou coniunto de trubalhadorcs, sujeitos ao Côdigo do Trabalho,

designadamente em situaçôes de rcversâo de concessâo de seruiço ptiblico.
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2- As entidades concessionâdas em ptocesso de fim de concessâo podem cedet

às entidades pûblicas cessionârias os seus trabalhadores sufeitos ao Cûdigo do

Ttabalho, na exata medida em que estes se encontrem afetos e sefam

necessârios ao cumpimento das atiuidades obieto de revercâo.

3- Os acordos rcferidos no ptesente afiigo devem set celebtados no prazo de seis

meses ap6s a delibetaçâo de revetsâo da concessâo.

5- Um novo artigo 244-D deverâ set introduzido, dedicado, somente, à situaçâ o de " exercicio

de funçôes em entidade patticipante dominante", com o seguinte corpo:

1- A cedência paru exercicio de funçdes em entidade paticipante dominante

aplica-se aos casos em que um empregador pûblico passe a set rcsponsâvel

por trabalhador ou confunto de trabalhadorcs, suieitos à prcsente Lei ou ao

Côdigo do Tnbalho, designadamente em situaçùes de comissâo de setuiço ou

de dissoluçâo ou integnçâo de entidadepûblicaparticipada, acompanhada de

internalizaçâo de atiuidades.

2- As entidades pûblicas participadas ern processo de integraçâo ou liquidaçâo,

podem ceder às entidades pûblicas patticipantes os seus tabalhadores

sufeitos ao Côdigo do Tnbalho, na exata medida em que estes se enconttem

afetos e sefam necessâtios ao cumpdmento das atiuidades obfeto de

integraçâo ou internalizaçâo.

3- Os acordos tefeddos no ptesente artigo devem ser celebrados no prazo de seis

meses apds a deliberaçâo de integraçâo ou de intenalizaçâo.
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6- Um novo attigo 244-E deverâ set intoduzido, dedicado, somente, à situaçâo

"procedimentos especiais de trunsiçâd' (pot reproduçào da soluçâo do regime legal

setor empresarial local), com o seguinte corpo:

1- Na pendência dos procedimentos teversâo de concessâo ou de integraçâo de

entidade participada, os trabalhadores sufeitos ao Cddigo do Tnbalho e com

conttato Pot tempo indetetminado que se enconttem nas situaçôes prcvistas

nos Attigos 244-C ou 244-D, podem candidatarse aos ptocedimentos

concursais exclusivamente destinados a quem sefa titular de uma rclaçâo

jurldica de emprcgo pûblico por tempo indeterminado prcuiamente

estabelecida, preuista na ptesente Lei e çlue sefam abertos pelas entidades

pûblicas às quais se enconttem cedidos.

2- O dircito de candidatuta a que se tefere o nûmerc antedot aplica-se apenas

aos procedimentos concutsais pan a ocupaçâo de postos de trabalho

colîespondentes às funçdes ou atiuidade que o tnbalhador cedido se encontta

a executar, na exata medida do âmbito da teversâo de concessâo, de integraçâo

ou de internalizaçâo e que sefam abeftos no peilodo mâximo de 12 meses a

contar da data do acordo de cedência de interesse pûblico a que se refetem os

Artigos 244-C ou 244-D, independentemente da dunçâo mâxima deste podet

vit a ser excecionalmente supetior.

3- O disposto nos n."s anteriores nâo prefudica a exigência de veificaçâo dos

demais rcquisitos legais para a constituiçâo da daçâo iuridica de emprego

pûblico.

4- Para efeitos de candidatura aos ptocedimentos concutsais refeddos no

nûmero anteio4 os tabalhadotes cedidos ao abdgo dos Artigos 244-C ou 244-

D, sâo equipandos a candidatos com daçâo furidica de emprcgo pûblico pot
temp o i n d e t etmi n ad o previ am en t e e s ta b el e ci d a.
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Saint Lautent d'Aigouze (França)

15 de agosto de2020

O disposto nos n."s antetiores aplica-se apenas aos ttabalhadores detentorcs

de contnto de tabalho pot tempo indeterminado que tenham sido admitidos

pelo menos um ano antes da data da decisâo de rcvercâo de concessâo ou de

integraçâo de entidade patticipada, aos quais, no caso de constituiçâo de

rclaçâo iurldica de emprcgo pûblico por tempo indeterminado, nâo é deuida

qualquer compensaçâo pela extinçâo do anteriorposto de ttabalho.

Os trabalhadotes que foram ou venham a set integrados no mapa de pessoal

de entidade pûblica na base da carein, na sequência de procedimento

concurcal, têm direito à contagem do tempo de seruiço prcstado pot tempo

indeterminado ao setuiço de entidade concessionâda ou de entidade

integnda, pan efeitos de antiguidade e de alteraçâo do posicionamento

temunetatdio, aplicando-se, com as deuidas adaptaçôes, a convercâo

estabelecida no afiigo 113." da Lei n." 12-A/2008, de 27 de feverciro ou

legi slaçâo s u bs eq uen te.
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Alexandte José Feneira de Abreu
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