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Assembleia Municipal 
 

MOÇÃO 

Suplemento por trabalho em condições de penosidade e insalubridade 

 

O Decreto-Lei n.º 53-A/98, de 11 de março, versou sobre a regulamentação da “atribuição dos 

suplementos de risco, penosidade e insalubridade”. Consagrou as figuras de compensações, 

suplementos e demais direitos a atribuir em função de algumas particularidades específicas do 

trabalho prestado no âmbito da Administração Pública, aqui incluindo os serviços e organismos da 

administração local, cuja regulamentação nunca foi efetuada, em prejuízo dos trabalhadores que nunca 

viram os seus direitos devidamente garantidos. 

 

Desde 1998, os sucessivos governos negaram o direito à compensação por trabalho em condições de 

penosidade, insalubridade e risco. Só no último ano, e após meses de palavreado oco, o PS faltou a 

compromissos publicamente assumidos, rejeitando os diplomas do PCP, PEV e BE que previam a 

aplicação de um suplemento e outras compensações aos trabalhadores da Administração Local que 

laboram em condições insalubridade, penosidade e risco. 

 

Comportamento hipócrita de mais um governo que, mais uma vez, recusou concretizar direitos 

previstos na lei desde 1998. 

 

Na sequência da apresentação na Assembleia da República de uma petição promovida pelo Sindicato 

dos trabalhadores das Autarquias Locais – o STAL, subscrita por mais de 15 mil trabalhadores, o 

assunto da regulamentação do suplemento e outras compensações voltou a ser discutido em plenário, 

em conjunto com três projetos de lei. Curiosamente, durante a votação final, os deputados do PS que 

não só não apresentaram qualquer projeto de lei alternativo, como foram mesmo os únicos a votar 

contra os diplomas em debate, apoiando-se na cumplicidade dos representantes do PSD, CDS e 

Iniciativa Liberal que se abstiveram. 

 

Este comportamento dececionante é revelador da falsidade dos repetidos elogios aos trabalhadores da 

«linha da frente» do combate ao surto pandémico, entre os quais se contam os da administração local. 

Por outro lado, expõe com toda a evidência a verdadeira natureza da propaganda eleitoralista do partido 

do governo, que se comprometeu a repor direitos e rendimentos, aumentar o poder de compra dos 

trabalhadores e a combater as desigualdades no país. Na realidade, a prática do governo tem sido a 

inversa: ao grande capital (banca e multinacionais) nunca faltou com recursos e apoios em abundância, 

aos trabalhadores da administração pública, e em particular aos da administração local, cuja maioria 
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recebe 645 euros mensais, regateia cêntimo a cêntimo, negando-lhes direitos consagrados na lei, como 

é o caso presente do suplemento da insalubridade, penosidade e risco. 

 

O Orçamento do Estado para 2021 prevê, finalmente, a aplicação de um Suplemento no art.º 24.º da 

Lei do OE2021, fruto da discussão na especialidade, que apesar de não corresponder completamente 

à reivindicação dos trabalhadores vem possibilitar a aplicação de um Suplemento de Penosidade e 

Insalubridade, excluindo o Risco, aos trabalhadores da carreira geral de assistente operacional que 

desempenhem as funções descritas nesse preceito. 

 

Todavia, restringe substancialmente a atribuição desse suplemento, ficando longe de corresponder à 

regulamentação que desde há longos anos tem sido exigida pelos trabalhadores, e que está no espírito 

da legislação de 1998. 

 

Pela efetivação deste direito, ainda que aquém do princípio e dos valores que seriam devidos, e 

remetendo para as Câmaras Municipais a sua aplicação direta, a Assembleia Municipal da Moita 

delibera: 

 

1. Instar a Câmara Municipal da Moita à aplicação desta compensação, reconhecendo este direito 

ao conjunto dos trabalhadores que se encontrem nos definidos no âmbito da presente Lei; 

2. A realçar o papel dos trabalhadores das autarquias da Moita que continuam a cumprir 

diariamente funções imprescindíveis à vida da comunidade, às quais estão associadas 

condições de insalubridade, penosidade e risco; 

3. Remeter esta moção ao STAL, órgãos nacionais, regionais e locais. 

4. Exortar todos os partidos com assento na Assembleia da República a fazer aprovar a aplicação 

imediata dos suplementos e outras compensações pela prestação de trabalho em situações 

de risco, penosidade e insalubridade que há mais de 20 anos estão por aplicar, respeitando o 

estipulado no artigo 1º do Decreto-Lei n.º 53-A/98 ”atribuição de suplementos e outras 

compensações que se fundamentem na prestação de trabalho em condições de risco, 

penosidade e insalubridade”. 

 

Moita, 26 de fevereiro de 2021 

 

Assembleia Municipal da Moita 

O Presidente 

 
(João Manuel de Jesus Lobo) 

 

Aprovado por maioria com vinte e dois votos a favor, sendo dezasseis da CDU, três do BE, um do PSD, 
um do CDS, um da independente Fátima Dâmaso; nove votos contra do PS; na sessão ordinária 
realizada em 25 de fevereiro de 2021. 


