
 

 

 

 

 

 

 

Terça-feira, 6 de Janeiro de 2015                Número ESPECIAL 

 

 

Ministério das Finanças 

Direcção Geral da Administração e do Emprego Público: 

 Acordo colectivo de trabalho n.º 1/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Aguiar da Beira e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 2/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal do Alandroal e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 3/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Alcácer do Sal e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 4/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Alcobaça e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 5/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Alcochete e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 6/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Alcoutim e o STAL               
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Acordo colectivo de trabalho n.º 7/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Alenquer e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 8/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Alfândega da Fé e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 9/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Aljezur e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 10/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Almada e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 11/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Almeirim e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 12/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Almodôvar e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 13/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Alpiarça e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 14/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Alvito e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 15/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Amadora e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 16/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Amarante e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 17/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Amares e o STAL          
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Acordo colectivo de trabalho n.º 18/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Anadia e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 19/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Armamar e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 20/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Arraiolos e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 21/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Arronches e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 22/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Arruda dos Vinhos e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 23/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Avis e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 24/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Azambuja e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 25/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Baião e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 26/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Barcelos e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 27/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Barrancos e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 28/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal do Barreiro e o STAL              
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Acordo colectivo de trabalho n.º 29/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Beja e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 30/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Benavente e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 31/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal do Bombarral e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 32/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Borba e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 33/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Boticas e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 34/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal do Cadaval e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 35/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal das Caldas das Rainha e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 36/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Baião e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 37/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Caminha e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 38/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Campo Maior e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 39/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Carrazeda de Ansiães e o STAL          
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Acordo colectivo de trabalho n.º 40/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Cascais e o STAL                  

Acordo colectivo de trabalho n.º 41/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Castelo de Paiva e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 42/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Castelo Branco e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 43/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Castro Daire e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 44/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Castro Marim e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 45/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Castro Verde e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 46/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Castro Marim e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 47/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Celorico de Basto e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 48/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Celorico da Beira e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 49/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Coimbra e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 50/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Constância e o STAL                       
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Acordo colectivo de trabalho n.º 51/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Coruche e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 52/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal da Covilhã e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 53/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Cuba e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 54/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Espinho e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 55/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Esposende e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 56/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Évora e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 57/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Fafe e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 58/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Faro e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 59/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Felgueiras e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 60/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Ferreira do Alentejo e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 61/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Figueira Castelo Rodrigo e o STAL            
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Acordo colectivo de trabalho n.º 62/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Fornos de Algodres e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 63/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Freixo de Espada à Cinta e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 64/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Fronteira e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 65/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal do Fundão e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 66/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Gavião e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 67/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Góis e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 68/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Gouveia e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 69/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Grândola e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 70/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal da Guarda e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 71/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Guimarães e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 72/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Idanha-a-Nova e o STAL        
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Acordo colectivo de trabalho n.º 73/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal da Lagoa e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 74/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Lagos e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 75/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Lamego e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 76/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Lisboa e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 77/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Loulé e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 78/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Loures e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 79/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal da Lourinhã e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 80/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Lousã e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 81/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Lousada e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 82/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Macedo de Cavaleiros e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 83/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Manteigas e o STAL              
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Acordo colectivo de trabalho n.º 84/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Marco de Canaveses e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 85/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal da Marinha Grande e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 86/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal do Marvão e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 87/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Matosinhos e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 88/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal da Mealhada e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 89/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Meda e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 90/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Melgaço e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 91/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Mértola e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 92/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Mesão Frio e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 93/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Mogadouro e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 94/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal da Moita e o STAL             
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Acordo colectivo de trabalho n.º 95/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Monchique e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 96/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Mondim de Basto e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 97/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Montemor-o-Novo e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 98/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Montemor-o-Velho e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 99/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal do Montijo e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 100/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Mora e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 101/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Mortágua e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 102/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Moura e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 103/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Murça e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 104/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Óbidos e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 105/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Odemira e o STAL         
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Acordo colectivo de trabalho n.º 106/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Odivelas e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 107/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Oeiras e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 108/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Olhão e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 109/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Oleiros e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 110/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Oliveira de Azeméis e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 111/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Palmela e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 112/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Pampilhosa da Serra e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 113/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Penalva do Castelo e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 114/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Penamacor e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 115/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Penedono e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 116/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Peniche e o STAL         
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Acordo colectivo de trabalho n.º 117/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Pinhel e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 118/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Ponte da Barca e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 119/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Portel e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 120/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Portimão e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 121/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal do Porto e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 122/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Porto de Mós e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 123/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Porto Moniz e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 124/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Póvoa de Lanhoso e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 125/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Proença-a-Nova e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 126/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal do Redondo e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 127/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Reguengos de Monsaraz e o STAL             
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Acordo colectivo de trabalho n.º 128/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Resende e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 129/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Ribeira de Pena e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 130/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Rio Maior e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 131/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Sabrosa e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 132/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal do Sabugal e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 133/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Salvaterra de Magos e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 134/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Santa Marta de Penaguião e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 135/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Santarém e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 136/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 137/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de São Brás de Alportel e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 138/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de São João da Madeira e o STAL           
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Acordo colectivo de trabalho n.º 139/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal do Seixal e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 140/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Sernancelhe e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 141/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Serpa e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 142/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Sesimbra e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 143/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Setúbal e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 144/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Sever do Vouga e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 145/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Silves e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 146/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Sines e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 147/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Santo Tirso e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 148/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal do Sobral de Monte Agraço e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 149/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Soure e o STAL            
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Acordo colectivo de trabalho n.º 150/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal do Tabuaço e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 151/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Tarouca e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 152/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Tavira e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 153/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Terras de Bouro e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 154/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Torre de Moncorvo e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 155/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Torres Novas e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 156/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Torres Vedras e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 157/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Trancoso e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 158/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Vila Nova de Cerveira e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 159/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Vale de Cambra e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 160/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Valongo e o STAL         
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Acordo colectivo de trabalho n.º 161/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Valpaços e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 161/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Velas e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 162/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Vendas Novas e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 163/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Viana do Castelo e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 164/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Vidigueira e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 165/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Vila do Bispo e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 166/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Vila do Conde e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 167/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Vila do Porto e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 168/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Vila Franca de Xira e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 169/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Vila Franca do Campo e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 170/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Vila Nova de Foz Coa e o STAL       
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Acordo colectivo de trabalho n.º 171/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Vila Nova de Gaia e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 172/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Vila Real e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 173/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Vila Real de Santo António e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 174/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Vila Velha de Rodão e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 175/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Vila Verde e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 176/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Vila Viçosa e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 177/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Câmara 

Municipal de Vizela e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 178/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre os Serviços 

Municipalizados de Alcobaça e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 179/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre os Serviços 

Municipalizados das Caldas da Rainha e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 180/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre os Serviços 

Municipalizados de Guarda e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 181/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre os Serviços 

Municipalizados de Loures e o STAL         
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Acordo colectivo de trabalho n.º 182/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre os Serviços 

Municipalizados de Oeiras e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 183/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre os Serviços 

Municipalizados de Peniche e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 184/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre os Serviços 

Municipalizados de Viana do Castelo e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 185/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre os Serviços 

Municipalizados de Almada e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 186/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre os Serviços 

Municipalizados do Barreiro e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 187/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre os Serviços 

Municipalizados do Montijo e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 188/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre os Serviços 

Municipalizados de Torres Vedras e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 189/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre os Serviços 

Municipalizados de Vila Franca de Xira e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 190/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre os Serviços 

Municipalizados de AMCAL e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 191/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre os Serviços 

Municipalizados de AMRS e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 192/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre os Serviços 

Municipalizados de Assembleia Distrital de Beja e o STAL        
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Acordo colectivo de trabalho n.º 193/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre os Serviços 

Municipalizados de Assembleia Distrital de Setúbal e o STAL     

Acordo colectivo de trabalho n.º 194/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre os Serviços 

Municipalizados de CIMAC e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 195/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre os Serviços 

Municipalizados de CIMBAL e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 196/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Abela e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 197/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Abrigada e Cabanas de Torres e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 198/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Águas Livres  e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 199/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Águeda e Borralha e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 200/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Aguiar e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 201/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Ajuda e o STAL                 . 

Acordo colectivo de trabalho n.º 202/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Alandroal e o STAL                   . 

Acordo colectivo de trabalho n.º 203/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Albernoa e Trindade e o STAL       
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Acordo colectivo de trabalho n.º 204/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Albufeira, e Olhos de Água e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 205/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Alcácer Sal e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 206/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Alcantarilha e Pera e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 207/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Alcaria Ruiva e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 208/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Alcochete e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 209/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Alcoentre e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 210/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Alcórrego e Maranhão e o STAL    

Acordo colectivo de trabalho n.º 211/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Alcoutim e Pereiro e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 212/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Aldeia Velha e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 213/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Alenquer (Santo Estevão e Triana) e o STAL     

Acordo colectivo de trabalho n.º 214/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Alfragide e o STAL      
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Acordo colectivo de trabalho n.º 215/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Algarvia e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 216/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Algés, Cruz Quebrada/Dafundo e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 217/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz e o STAL                    . 

Acordo colectivo de trabalho n.º 218/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Alhos Vedros e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 219/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Aljubarrota e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 220/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Aljustrel e Rio de Moinhos e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 221/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Almada e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 222/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Almeida e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 223/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Almeirim e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 224/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Alpalhão e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 225/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Alpiarça e o STAL         
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Acordo colectivo de trabalho n.º 226/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Alto Seixalinho, Santo André e Verderena e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 227/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Altura e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 228/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Alvalade e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 229/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Alverca e Sobralinho e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 230/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Alvito e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 231/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Alvor e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 232/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Amora e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 233/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Arcozelo e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 234/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Arões e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 235/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Arraiolos e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 236/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Arranhó e o STAL         
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Acordo colectivo de trabalho n.º 237/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Arruda dos Vinhos e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 238/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Aveiras de Cima e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 239/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Avintes e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 240/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Azambuja e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 241/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 242/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Bacelo e Senhora da Saúde e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 243/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Baixa da Banheira e Vale da Amoreira e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 244/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Baleizão e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 245/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Barrancos e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 246/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Barreiro/Lavradio e o STAL     

Acordo colectivo de trabalho n.º 247/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Beja (Salvador e Santa Maria da Feira) e o STAL               
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Acordo colectivo de trabalho n.º 248/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Beja (Santiago Maior e São João Baptista) e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 249/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Belmonte e Colmeal da Torre e o STAL   

Acordo colectivo de trabalho n.º 250/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Belver e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 251/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Benavila/Valongo e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 252/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Bencatel e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 253/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Benfica e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 254/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Benfica do Ribatejo e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 255/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Beringel e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 256/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Biscainho e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 257/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Boavista dos Pinheiros e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 258/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Boidobra e o STAL         
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Acordo colectivo de trabalho n.º 259/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Boticas e Granja e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 260/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Branca e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 261/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Brinches e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 262/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Brotas e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 263/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Bucelas e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 264/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Cabeça Gorda e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 265/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Cabeção e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 266/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Cabeço de Vide e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 267/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Calheta e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 268/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Camarate, Apelação e Unhos e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 269/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Campanha e o STAL              
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Acordo colectivo de trabalho n.º 270/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Canelas e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 271/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Canha e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 272/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Canidelo e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 273/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Caparica/Trafaria e o STAL     

Acordo colectivo de trabalho n.º 274/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Capelins e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 275/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Cardosas e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 276/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Carnide e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 277/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Carvalhal e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 278/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Carvoeira e Carmões e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 279/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Casal de Cambra e o STAL     

Acordo colectivo de trabalho n.º 280/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras e o STAL     
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Acordo colectivo de trabalho n.º 281/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Castelo e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 282/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Castelo Branco e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 283/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Castro Daire e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 284/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Castro Marim e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 285/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Castro Verde e Casével e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 286/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Cercal e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 287/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Cernache e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 288/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Charneca de Caparica e Sobreda e o STAL   

Acordo colectivo de trabalho n.º 289/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Ciborro e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 290/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Ciladas e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 291/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Colos e o STAL            
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Acordo colectivo de trabalho n.º 292/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Comenda e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 293/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Comporta e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 294/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Corroios e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 295/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Corte do Pinto e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 296/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Cortiçadas e Lavre e Lavre e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 297/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Costa da Caparica e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 298/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Couço e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 300/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 301/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Custóias, Leça do Balio e Guifões e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 302/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Darque e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 303/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Encosta do Sol e o STAL        
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Acordo colectivo de trabalho n.º 304/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Entradas e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 305/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Ermidas do Sado e o STAL     

Acordo colectivo de trabalho n.º 306/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Ervedal e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 307/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Ervidel e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 308/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Espírito Santo e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 309/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Évoramonte e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 310/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Fernão Ferro e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 311/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Fafe e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 312/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Faial e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 313/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Fajã de Baixo e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 314/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Fajã do Ovelha e o STAL        
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Acordo colectivo de trabalho n.º 315/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Falagueira/Venda Nova e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 316/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Famalicão e Calendário e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 317/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Fânzeres e São Pedro da Cova e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 318/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Fazendas de Almeirim e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 319/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Ferrel e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 320/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Figueira de Barros e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 321/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Figueira dos Cavaleiros e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 322/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Foros de Vale de Figueira e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 323/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Fronteira e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 324/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Gaio-Rosário e Sarinhos Pequenos e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 325/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra e o STAL           
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Acordo colectivo de trabalho n.º 326/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Gavião e Atalaia e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 327/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Glória e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 328/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Grândola e Santa Margarida da Serra e o STAL     

Acordo colectivo de trabalho n.º 329/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Grijó e Sermonde e o STAL     

Acordo colectivo de trabalho n.º 330/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Gulpilhares e Valadares e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 331/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Jardim da Serra e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 332/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Joane e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 333/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Lamego, Almacave e Sé e o STAL    

Acordo colectivo de trabalho n.º 334/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Lanheses e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 335/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Laranjeiro/Feijó e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 336/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

e o STAL          
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Acordo colectivo de trabalho n.º 337/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Longueira/Almograve e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 338/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Lordelo do Ouro e Massarelos e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 339/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Loures e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 340/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Lousa e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 341/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Luzianes/Gare e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 342/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Madalena e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 343/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Mafamude e Vilar do Paraíso e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 344/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Malagueira e Horta das Figueiras e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 345/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro, Maçussa e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 346/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Margem e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 347/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Maria e Santo Antão e o STAL          
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Acordo colectivo de trabalho n.º 348/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Marinha Grande e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 349/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Martim Longo e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 350/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Matosinhos e Leça da Palmeira e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 351/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Melides e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 352/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Mértola e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 353/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Messejana e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 354/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Miguel Machede e o STAL     

Acordo colectivo de trabalho n.º 355/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Mina de Água e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 356/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Moita e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 357/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Monsaraz e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 358/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Montijo e Afonsoeiro e o STAL          
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Acordo colectivo de trabalho n.º 359/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Mora e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 360/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Nazaré e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 361/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Nordeste e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 362/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do Bispo e Silveiras e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 363/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Nossa Senhora das Neves e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 364/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Nossa Senhora de Machede e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 365/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Nossa Senhora do Rosário e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 366/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Nossa Senhora dos Remédios e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 367/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Nossa Senhora da Expectação e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 368/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Odivelas (Ferreira do Alentejo) e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 369/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Odivelas (Odivelas) e o STAL          
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Acordo colectivo de trabalho n.º 370/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Oeiras, Paço de Arcos e Caxias e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 371/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Olhão e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 372/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Olival, Sandim, Crestuma e Lever e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 373/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Oliveira do Douro e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 374/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Palhais e Coina e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 375/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Palmela e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 376/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Paranhos e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 377/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Parque das Nações e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 378/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Paúl do Mar e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 379/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Pavia e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 380/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Pedroso e Seixezelo e o STAL          
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Acordo colectivo de trabalho n.º 381/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Peniche e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 382/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo e o STAL     

Acordo colectivo de trabalho n.º 383/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Peso da Régua e Godim e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 384/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Pessegueiro do Vouga e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 385/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Pias e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 386/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Pinhal Novo e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 387/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Poceirão e Marateca e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 388/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Ponta do Pargo e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 389/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Pontinha e Famões e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 390/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Porches e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 391/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Porto Côvo e o STAL              
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Acordo colectivo de trabalho n.º 392/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Póvoa Santo Adrião e Olival Basto e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 393/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 394/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Proença-a-Nova e Peral e o STAL    

Acordo colectivo de trabalho n.º 395/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Quinta do Conde e o STAL     

Acordo colectivo de trabalho n.º 396/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Quinta do Anjo e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 397/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Quelfes e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 398/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Quinta Grande e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 400/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Ramada e Caneças e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 401/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Reguengos e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 402/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Relíquias e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 403/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Ribafria e Pereiro Palhacana e o STAL         
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Acordo colectivo de trabalho n.º 404/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Ribeira Seca e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 405/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

S. Tiago dos Velhos e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 406/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santiago Maior e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 407/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Saboia e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 408/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Sado e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 409/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Salvada e Quintos e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 410/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Salvador e Santo Aleixo de Além Tâmega e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 411/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Samouco e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 412/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santa Bárbara de Nexe e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 413/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santa Bárbara de Padrões e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 414/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santa Clara de Louredo e o STAL       

 

 



Diário da República, 2.ª série – N.º ESPECIAL – 6 de Janeiro de 2015                                                             39 
 

Acordo colectivo de trabalho n.º 415/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santa Clara-a-Velha e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 416/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santa Margarida da Serra e o STAL    

Acordo colectivo de trabalho n.º 417/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santa Marinha e São Pedro da Afurada e o STAL     

Acordo colectivo de trabalho n.º 418/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santa Vitória e Mombeja e o STAL    

Acordo colectivo de trabalho n.º 419/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santana de Cambas e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 420/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santana do Mato e o STAL     

Acordo colectivo de trabalho n.º 421/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santiago e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 422/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santiago Escoural e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 423/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santa Luzia e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 424/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santa Marinha e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 425/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santo André e o STAL           
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Acordo colectivo de trabalho n.º 426/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santo Antão e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 427/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santo Antão do Tojal e São Julião e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 428/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santo António e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 429/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santo António Charneca e o STAL    

Acordo colectivo de trabalho n.º 430/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santo António Nordestinho e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 431/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santo Quintino e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 432/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 433/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Bartolomeu de Messines e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 434/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Bento de Ana Loura e o STAL    

Acordo colectivo de trabalho n.º 435/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Cristóvão e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 436/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Domingos de Ana Loura e o STAL         
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Acordo colectivo de trabalho n.º 437/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Domingos de Benfica e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 438/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Domingos de Rana e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 439/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Domingos e Vale de Água e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 440/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Félix da Marinha e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 441/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Francisco e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 442/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Francisco da Serra e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 443/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Gregório e Santa Justa e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 444/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São João do Campo e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 445/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São João da Madeira e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 446/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São João das Lampas e Terrugem e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 447/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São João de Negrilhos e o STAL       
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Acordo colectivo de trabalho n.º 448/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São João dos Caldeireiros e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 449/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São José da Lamarosa e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 450/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Lourenço de Mamporcão e o STAL      

Acordo colectivo de trabalho n.º 451/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Luís e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 452/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Mamede de Infesta e Senhora da Hora e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 453/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Marcos da Ataboeira e o STAL    

Acordo colectivo de trabalho n.º 454/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Marcos da Serra e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 455/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Martinho e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 456/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Martinho das Amoreiras e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 457/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Matias e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 458/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Miguel do Pinheiro, São Pedro de Solis, São Sebastião dos Carros e 

o STAL         
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Acordo colectivo de trabalho n.º 459/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Romão e o STAL              

Acordo colectivo de trabalho n.º 460/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Roque do Faial e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 461/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Salvador e Santa Maria e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 462/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

São Vicente do Paúl e Vale Figueira e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 463/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Sapataria e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 464/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Sarilhos Grandes e o STAL     

Acordo colectivo de trabalho n.º 465/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Seixal, Arrentela e Aldeia de Paio Pires e o STAL. 

Acordo colectivo de trabalho n.º 466/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Serra de Água e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 467/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Serra D'El Rei e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 468/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Serzedo e Perosinho e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 469/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Sesimbra (Castelo) e o STAL             
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Acordo colectivo de trabalho n.º 470/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Sesimbra (Santiago) e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 471/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Setúbal (São Julião, Nossa Senhora Anunciada e Santa Maria da Graça) 

e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 472/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Setúbal (São Sebastião) e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 473/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Silves e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 474/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Sines e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 475/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Sintra e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 476/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Sobral de Monte Agraço e o STAL    

Acordo colectivo de trabalho n.º 477/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Soito e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 478/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Taveiro e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 479/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Terena e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 480/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Topo e o STAL            
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Acordo colectivo de trabalho n.º 481/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Torrão e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 482/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Torre dos Coelheiros e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 483/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Tourega e Nossa Senhora de Guadalupe e o STAL  

Acordo colectivo de trabalho n.º 484/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Trigaches e São Brissos e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 485/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Vila Franca de Xira e o STAL          

Acordo colectivo de trabalho n.º 486/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Vale de Santiago e o STAL     

Acordo colectivo de trabalho n.º 487/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Vaqueiro e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 488/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Veiros e o STAL            

Acordo colectivo de trabalho n.º 489/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Venteira e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 490/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Ventosa e o STAL         

Acordo colectivo de trabalho n.º 491/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Vialonga e o STAL         
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Acordo colectivo de trabalho n.º 492/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Viana do Castelo-Santa Maria Maior, Monserrate e Meadela e o STAL             

Acordo colectivo de trabalho n.º 493/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Vila do Bispo e o STAL           

Acordo colectivo de trabalho n.º 494/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Vila Nova da Baronia e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 495/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Vila Nova de Milfontes e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 496/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Vila Nova de São Bento e Vale de Vargo e o STAL               

Acordo colectivo de trabalho n.º 497/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Vila Verde de Ficalho e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 498/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Vila Verde dos Francos e o STAL       

Acordo colectivo de trabalho n.º 499/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Vilar Andorinho e o STAL        

Acordo colectivo de trabalho n.º 500/2015 

Acordo colectivo de empregador público celebrado entre a Freguesia de 

Vimioso e o STAL 


