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Assunto: Acumulação de funções de vogal do executivo de junta de freguesia, em regime de meio 

tempo, por trabalhador em funções públicas 

 

 

 A Secretaria Regional d…, questiona sobre a possibilidade de um trabalhador em funções 

públicas poder acumular essas com as funções de vogal de junta de freguesia, em regime de meio 

tempo, pelo que, no âmbito das competências desta Direção Regional, cumpre informar o seguinte: 

 

O artigo 12.º da Lei n.º 11/96, de 18 de abril 1, ao abordar as incompatibilidades a que estão 

sujeitos os membros das juntas de freguesia, dispõe que apenas estão sujeitos ao regime das 

incompatibilidades previstas na Lei n.º 64/93, de 26 de agosto, os “membros das juntas de freguesia que 

exerçam o seu mandato em regime de permanência a tempo inteiro”, afastando a aplicação deste 

regime de incompatibilidades aos membros de junta de freguesia que se encontrem em regime de meio 

tempo. 

Cabe referir que, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 52/2019, de 31 de julho 

2, diploma que revogou a citada Lei n.º 64/93, é permitido aos titulares dos órgãos executivos das 

freguesias, em regime de meio tempo, o exercício de outras atividades para além do exercício do 

respetivo cargo. 

Consequentemente, os autarcas, membros das juntas de freguesia, que exerçam o seu mandato 

em regime de meio tempo, estão apenas sujeitos aos impedimentos previstos na lei, sem prejuízo de se 

encontrarem obrigados a observar o disposto noutros regimes de incompatibilidades que, 

casuisticamente, se lhes apliquem. 

Assim, na perspetiva do eleito local, conclui-se ser possível o exercício do mandato de vogal de 

junta de freguesia em regime de meio tempo em acumulação com outras funções, conquanto não 

existam impedimentos ou outro regime de incompatibilidades que o impeçam. 

 

                                                           
1 Diploma que aprova o regime aplicável ao exercício do mandato dos membros das juntas de freguesia, com a última 

alteração efetuada pela Lei n.º 36/2004, de 13 de agosto. 
2 Diploma que aprova o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, com a última 

alteração constante da Lei n.º 58/2021, de 18 de agosto, e procedeu à revogação da Lei n.º 64/93, de 26 de agosto. 
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Compete agora verificar se, no âmbito da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 

existe a possibilidade do trabalhador com vínculo de emprego público poder acumular essas funções 

com as de vogal de junta de freguesia, em regime de meio tempo. 

Como decorre do artigo 20.º da LTFP, o princípio que norteia o exercício de funções públicas é 

o princípio da exclusividade, não podendo aquele ser acumulado com funções ou atividades privadas, 

exercidas em regime de trabalho autónomo ou subordinado, com ou sem remuneração, concorrentes, 

similares, ou conflituantes com as funções públicas. 

Contudo, o legislador previu, no artigo 21.º da LTFP, a possibilidade de em certas 

circunstâncias, o exercício de funções públicas poder ser acumulado com outras funções públicas. 

Cumpre esclarecer que os eleitos locais em regime de meio tempo, nos termos previstos no 

artigo 8.º do Estatuto dos Eleitos Locais, têm direito a metade das remunerações e subsídios fixados 

para os respetivos cargos em regime de tempo inteiro, configurando uma situação de funções públicas 

remuneradas. 

Neste sentido, no n.º 2 deste artigo 21.º, o legislador permite a acumulação do exercício de 

funções públicas com outras funções públicas remuneradas, desde que a acumulação revista manifesto 

interesse público e se restrinja aos casos descritos nas várias alíneas desta norma. Contudo, o exercício 

das funções de vogal de junta de freguesia, apesar de, em teoria, revestirem interesse público, não foram 

consideradas pelo legislador no elenco das várias alíneas da referida norma. 

 

Assim, no caso em apreço, afigura-se-nos não ser possível ao trabalhador com vínculo de 

emprego público acumular essas funções com o exercício do mandato de vogal de junta de 

freguesia em regime de meio tempo. A única hipótese que vislumbramos para a compatibilidade de 

funções será se o exercício do cargo na junta for concretizado em regime de não permanência, com a 

vogal a auferir, nesse caso, senhas de presença. Neste último caso tem sido entendido pela doutrina e 

jurisprudência que exercício de mandato em regime de não permanência não configura o exercício de 

funções de natureza profissional, o que permitiria, na perspetiva da LTFP e do trabalhador em funções 

públicas, que a acumulação das 2 atividades fosse considerada compatível. 
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