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Constituicional devolve
negociação às câmaras municipais
O Tribunal Constitucio-
nal, chumbou no passado 
dia 7 de Outubro as nor-
mas da Lei Geral do Traba-
lho em Funções Publicas 
que exigiam a intervenção 
do Governo na celebração 
dos Acordos Colectivos de 
Empregador Publico.
Ao pedido de inconstitu-
cionalidade que havia si-
do feito em Dezembro de 
2014, pelo Provedor de 

Justiça, os juízes do Tri-
bunal Constitucional res-
ponderam por unanimi-
dade ao considerarem que 
aquelas normas se tradu-
ziam numa “restrição da 
autonomia do poder local, 
injustificada pelos interes-
ses públicos em presença, 
violando, de modo frontal, 
o princípio da autonomia 
local previsto no artigo 6.º, 
n.º 1 da Constituição.”

Acrescentam ainda que “A 
existência de órgãos das 
autarquias com legitimi-
dade democrática directa 
- que são eleitos pela po-
pulação local e perante es-
ta responsáveis - seria in-
compatível com a sujeição 
da sua organização ou fun-
cionamento a uma qual-
quer relação de hierarquia 
ou sujeição a tutela de mé-
rito pela administração do 

Estado. Caso contrário, os 
titulares do poder local po-
deriam ser politicamente 
responsabilizados por op-
ções que não foram por si 
livremente tomadas”.
Na génese desta autono-
mia, como igualmente fri-
sa o Acórdão, está o facto 
da constituição consagrar 
as autarquias como em-
pregadores públicos au-
tónomos, pelo que nessa 
qualidade não podem pa-
decer de constrangimen-
tos ou limitações no con-
junto de direitos e deveres 
que compõem a esfera de 
actuação de um emprega-
dor local.
Dentro dessa esfera, cons-
titui elemento essencial a 
negociação colectiva, pois 
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só através dela é possível 
regular de forma autóno-
ma e adaptada - até ao li-
mite da lei - a realidade so-
cial onde o empregador lo-
cal e seus trabalhadores se 
inserem.
É pois apodíctico que sem-
pre e quando esta margem 
seja condicionada por ter-
ceiro, designadamente, o 
Governo, a própria auto-
nomia local é posta deter-
minantemente em causa, 
transitando até para um 
processo de co-adminis-
tração, que a constituição 
não permite. Ademais, po-
deria a lei reduzir o âmbi-
to da contratação colecti-
va, o que não aconteceu, 
razão pela qual não se po-
deria deixar entrar pela ja-

nela aquilo que não se quis 
deixar entrar pela porta. 
Esperamos que em con-
sequência desta decisão a 
negociação colectiva - que 
tem estado congelada nos 
últimos anos - regresse à 
sua normalidade e cum-
pra o seu papel de auto-
-regulamentação das nor-
mas jurídico-laborais, po-
dendo criar sinergias que 
atenuem as tensões entre 
o empregador e sindicatos.
Questão preocupante resi-
de em saber como irão ser 
tramitados os acordos co-
lectivos que foram já nego-
ciados com a CGTP e UGT, 
e que o Governo, com o 
pretexto de neles não ter 
intervido, não fez publicar 
em Diário da Republica. 
Muitos destes acordos co-
lectivos, contemplam o re-
gresso às 35 horas sema-
nais de trabalho, pelo que 
será com redobrada expec-
tativa que aguardaremos a 
posição do próximo Go-
verno. 

DIREITO PARA TODOS

“Questão preocupante reside em saber como 
irão ser tramitados os acordos colectivos 
que foram já negociados com a CGTP e UGT, 
e que o Governo, com o pretexto de neles não 
ter intervido, não fez publicar em DR.”


