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Proposta de Orçamento do Estado para 2016

As legítimas aspirações dos trabalhadores devem
ser respeitadas

O Orçamento do Estado para 2016, já aprovado na generalidade, no que diz respeito aos
trabalhadores da Administração Pública, ainda fica aquém do necessário para que as suas
condições de trabalho e de vida melhorem, tendo em conta as políticas que, nos últimos dez
anos,  incidiram sobre estes trabalhadores,  particularmente desde 2011.  Todavia,  mesmo
não sendo o Orçamento de que o país precisaria, este abre a possibilidade de reposição de
direitos, inicia a reposição de rendimentos e trava parte dos efeitos de políticas recessivas
que punham em causa os serviços públicos.

Esta proposta,  para além de outras  medidas que já se conheciam, como a reversão dos
cortes salariais, a eliminação, em dois anos, da sobretaxa de IRS, o descongelamento das
pensões,  o  aumento ou  majoração  de prestações  sociais,  designadamente  do abono de
família,  do  rendimento social  de  inserção,  do  complemento solidário  para  idosos  ou  do
subsídio por assistência de terceira pessoa, possibilita dar passos no combate à precariedade
na  Administração  Pública,  com  o  levantamento  das  situações  de  contratação  precária
existentes. A contratação de médicos de família em falta e a contratação de doutorados no
Sistema Científico e Tecnológico Nacional, sem sujeição a faseamento, são outras medidas
que se assinalam.

Contudo, a Frente Comum considera insuficiente o aumento em apenas 0,4% das pensões
mais baixas (de valor até 628,87€), mantendo as restantes congeladas, o que representará
um  aumento  médio  2,25€/mês,  ou  seja,  de  7,5  cêntimos  por  dia.  Os  aposentados  da
Administração Pública serão particularmente afectados, já que, para a quase totalidade, as
pensões estão congeladas desde 2010 e cerca de 74% continuarão sem qualquer aumento
em 2016.

A Frente Comum entende que, em matérias centrais que respeitam aos  trabalhadores  e
aposentados da Administração Pública,  designadamente salários,  carreiras e contratação,
entre  outras,  este  Orçamento  não  corresponde  às  aspirações  e  necessidades  dos
trabalhadores nem aproveita as oportunidades abertas com a nova correlação de forças na
Assembleia da República. Face a essa constatação, a Frente Comum reafirma a necessidade
de se proceder a um conjunto de mudanças que viabilizem:

– a actualização dos salários dos trabalhadores; 
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– o descongelamento das progressões nas carreiras; 
– a actualização do subsídio de refeição; 
– a reposição do valor das horas extraordinárias;
– a redução dos descontos para a ADSE, fixando-os em 1,5% sobre 12 meses; 
– a regulamentação do suplemento de insalubridade, penosidade e risco; 
– a possibilidade de contratação de trabalhadores na administração central e local;
– a negociação da reposição das condições gerais para a aposentação com 36 anos de

serviço independentemente da idade;
– a revogação, de vez, de qualquer tipo de mecanismo que, mesmo disfarçadamente,

se destine a permitir o despedimento na Administração Pública, nomeadamente a
“requalificação”.

Os  trabalhadores  da  Administração  Pública  não  podem  continuar  a  ser  penalizados  e
prosseguirão a sua acção para que, durante a discussão, na especialidade, do Orçamento do
Estado para 2016, sejam introduzidas alterações que respondam às medidas constantes da
Proposta Reivindicativa Comum para 2016, dando um sinal  inequívoco de respeito pelos
direitos e dignidade dos trabalhadores da Administração Pública, pelas funções sociais do
Estado e pela qualidade dos serviços públicos que as garantem.

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública
10 de Março de 2016
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