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1. ENQUADRAMENTO GERAL E OBJECTIVOS DO PROGRAMA 7 

 8 

O Projecto de Lei (PL) apresentado pelo 9 

suas motivações na constatação do recurso (ilegal) a instrumentos precários de contratação de trabalhad10 

fazer face a necessidades permanentes dos serviços públicos11 

trabalhadores mas, também, com o próprio 12 

 13 

Em causa o recurso a “falsos recibos” verdes, contratos a termo, 14 

contratos de prestação de serviços, regime de horas, etc.15 
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2. CONTEÚDO DO PROGRAMA 17 

 18 

No encadeamento supra aludido19 

aplicável a toda Administração Pública incluindo a Administração Autárquica,20 

 21 

I. Realização de uma auditoria22 

levantamento completo das situações de 23 

 24 

II. Conversão dos vínculos identificados como precários25 

obrigação de previsão dos postos de trabalho nos mapas de pessoal e de realização dos 26 

correspondentes procedimentos c27 

 28 

III. Assegurar o normal funcionamento dos serviços públicos em condições adequadas para responder às 29 

necessidades das populações. 30 

 31 

Acrescente-se que estatui um Dever de Cooperação32 

pena de responsabilidade disciplinar33 

conclusões da auditoria. 34 

 35 

3. APRECIAÇÃO ANMP 36 
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O combate e prevenção da precariedade laboral como 38 

que só pode merecer a concordância e apoio39 

 40 

TO DE LEI Nº 481/XII/3.ª (PCP) - PROGRAMA URGENTE DE COMBATE À 

PRECARIEDADE LABORAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

PARECER 

 

ENQUADRAMENTO GERAL E OBJECTIVOS DO PROGRAMA  

apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português (PCP) assenta as 

ão do recurso (ilegal) a instrumentos precários de contratação de trabalhad

necessidades permanentes dos serviços públicos; o que bole não apenas com os direitos dos 

trabalhadores mas, também, com o próprio desenvolvimento sócio-económico do País.

falsos recibos” verdes, contratos a termo, contratos emprego-inserção, trabalho temporário, 

contratos de prestação de serviços, regime de horas, etc. 

CONTEÚDO DO PROGRAMA  

aludido, o PCP apresenta o Programa Urgente de Combate à Pre

aplicável a toda Administração Pública incluindo a Administração Autárquica, com três grandes objectivos:

Realização de uma auditoria, no prazo de seis meses, a toda a Administração Pública para 

levantamento completo das situações de recurso a contratação considerada precária; 

Conversão dos vínculos identificados como precários - conforme os resultados da auditoria, 

obrigação de previsão dos postos de trabalho nos mapas de pessoal e de realização dos 

correspondentes procedimentos concursais;  

Assegurar o normal funcionamento dos serviços públicos em condições adequadas para responder às 

necessidades das populações.  

Dever de Cooperação de todas as entidades, serviços e organismos públicos

responsabilidade disciplinar, e prescreve a obrigatoriedade de publicação dos resultados e 

precariedade laboral como política e programa nacional é, com certeza, um desiderato 

que só pode merecer a concordância e apoio da Associação Nacional de Municípios Portugueses
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PROGRAMA URGENTE DE COMBATE À 

Partido Comunista Português (PCP) assenta as 

ão do recurso (ilegal) a instrumentos precários de contratação de trabalhadores para 

; o que bole não apenas com os direitos dos 

aís. 

nserção, trabalho temporário, 

Programa Urgente de Combate à Precariedade Laboral, 

com três grandes objectivos: 

a toda a Administração Pública para 

precária;  

os resultados da auditoria, a 

obrigação de previsão dos postos de trabalho nos mapas de pessoal e de realização dos 

Assegurar o normal funcionamento dos serviços públicos em condições adequadas para responder às 

odas as entidades, serviços e organismos públicos, sob 

obrigatoriedade de publicação dos resultados e 

e programa nacional é, com certeza, um desiderato 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP). 
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Não obstante “auditoriar” os serviços, sem prejuízo da prestação de informação, parece excessivo. No que1 

à conversão do vínculo precário, sem prejuízo de 2 

de regulamentação, a mesma importaria sempre a previsão e regulamentação de um procedimento concursal 3 

específico. 4 

 5 

Por outro lado e sem prejuízo da6 

Autonomia Local, tendo os sucessivos Governos imposto7 

de entraves legais e constrangimentos ao 8 

seus trabalhadores e até proibição de renovação de contratos a termos resolutivo certo.9 

 10 

Neste contexto e da necessidade de diminuição da despesa, 11 

ajustamento à realidade nacional, especialmente 12 

 13 

 14 
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Não obstante “auditoriar” os serviços, sem prejuízo da prestação de informação, parece excessivo. No que

à conversão do vínculo precário, sem prejuízo de rigorosa caracterização e fundamentação

de regulamentação, a mesma importaria sempre a previsão e regulamentação de um procedimento concursal 

prejuízo da firme oposição da ANMP, a verdade é que há muito que vem sendo coarctada a 

Autonomia Local, tendo os sucessivos Governos imposto às Autarquias Locais, indiferenciadamente, um conjunto 

legais e constrangimentos ao recrutamento de trabalhadores, a par, inclusivamente, da redução dos 

seus trabalhadores e até proibição de renovação de contratos a termos resolutivo certo.

e da necessidade de diminuição da despesa, o PL assoma ambicioso, devendo ser alvo de maior 

nacional, especialmente à autárquica. 
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Não obstante “auditoriar” os serviços, sem prejuízo da prestação de informação, parece excessivo. No que respeita 

fundamentação prévia, que careceria 

de regulamentação, a mesma importaria sempre a previsão e regulamentação de um procedimento concursal 

há muito que vem sendo coarctada a 

, indiferenciadamente, um conjunto 

abalhadores, a par, inclusivamente, da redução dos 

seus trabalhadores e até proibição de renovação de contratos a termos resolutivo certo. 

o PL assoma ambicioso, devendo ser alvo de maior 


