
LEI Nº75/2014, de 12 de Setembro

MAIS UM ATAQUE AOS SALÁRIOS
DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Foi hoje publicada em Diário da República,  para vigorar a partir de amanhã,  a  Lei  nº75/2014,  que
estabelece a aplicação de reduções, entre 3,5% e 10%, nas remunerações totais ilíquidas superiores a
€1.500, pelo menos, durante os restantes meses deste ano e em 2015, medida que o Governo propôs e a
maioria PSD/CDS, na Assembleia da República, votou favoravelmente, fazendo caír de novo sobre os
trabalhadores da Administração Pública o ónus das suas políticas orçamentais de destruição do trabalho
com direitos.

Ainda assim, convém frisar que por vontade do Governo e da maioria na AR que o suporta, esta não seria uma
medida transitória, mas sem fim à vista e muito menos teria reversão, não fora a persistente e dura luta travada
pelos trabalhadores da Administração Pública, ao longo destes anos, em defesa dos seus direitos e do respeito
pela Constituição da República, o que levou o Tribunal Constitucional a declarar inconstitucionais as medidas
de cortes salariais, com carácter permanente.

Deste modo, a Lei 75/2014, acaba por consagrar o carácter transitório da redução(2014, a partir de 13/09/2014 e
2015) e o direito a uma reversão(ainda que parcial!)de 20% a partir de 1/1/2015.

CARREIRAS SUBSISTENTES E NÃO REVISTAS

INTEGRAÇÃO NA TRU OU DIREITO À CARREIRA EM CAUSA?

Esta  lei,  servirá  ainda  para  pôr  em causa  o  direito  à  carreira,  dos  trabalhadores  integrados  nas  carreiras
subsistentes e não revistas nos termos da Lei nº12-A/2008, de 27 de Abril, ao impôr a sua integração na tabela
remuneratória  única(TRU),  sem  que  previamente,  se  adapte  a  estrutura  das  carreiras  à  nova  realidade
legislativa, decorrente da entrada em vigor da Lei nº35/2014, de 20 de Junho.

De facto, não faz sentido, a não ser para impôr os salários das carreiras a rever, que seja feita a transição para a
tabela remuneratória única(TRU), sem que se definam primeiro, o número de categorias, de posições e de níveis
remuneratórios das carreiras subsistentes e não revistas.

Por isso, torna-se imperioso exigir  do Governo, a negociação da revisão da estrutura destas carreiras, com
salvaguarda dos direitos adquiridos no respectivo estatuto legal.

REVISÃO DA AMPLITUDE SALARIAL - UMA VERDADEIRA ANEDOTA!

A Lei nº 75/2014, contém um artigo 6º, sob a epígrafe “Revisão da amplitude salarial da tabela remuneratória
única”que  tem por  objectivo  determinar  que  o  Governo  procederá  até  ao  final  de  2014  à  amplitude  dos
posicionamentos remuneratórios previstos na TRU, “para as quais se justifique criar condições de valorização
remuneratória face(...)às práticas salariais vigentes no mercado de trabalho em Portugal”.
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Só pode ser anedota!

Vir anunciar isto, no mesmo diploma em que procede a cortes salariais a uma parte muito significativa dos
trabalhadores da Administração Pública, contrariando assim, o objectivo deste artigo, só se pode considerar o
mesmo como uma anedota.

Depois de tudo ter feito para levar os trabalhadores mais qualificados e com maior experiência a abandonarem a
Administração Pública, através de sucessivas alterações no regime de aposentação e no cálculo das pensões, de
redução dos salários reais,  de aumento da carga horária,  de desqualificação das carreiras,  de degradação e
ausência de condições de trabalho, agora é que este governo está preocupado com a concorrência salarial no
“mercado de trabalho”?

Isto é um insulto aos trabalhadores da Administração Pública!

PROSSEGUIR A LUTA POR UM NOVO GOVERNO 
E UMA NOVA POLÍTICA É O CAMINHO!

Deste governo e desta maioria na Assembleia da República, não se pode esperar mais do que isto, nem
uma inversão de políticas no sentido da reposição de condições de vida e de trabalho dignas e de uma
Administração Pública ao serviço do Povo Português e do País.

Por isso, os trabalhadores da Administração Pública têm de continuar a luta,

• PELA REPOSIÇÃO DOS SALÁRIOS;
• PELO DESCONGELAMENTO DAS POSIÇÕES REMUNERATÓRIAS E DAS PROMOÇÕES;
• PELA ACTUALIZAÇÃO DO SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO;
• PELO FIM DO ENCERRAMENTO, RECONFIGURAÇÃO 

E PRIVATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS;
• PELA ESTABILIDADE DE EMPREGO, CONTRA A PRECARIEDADE, 

A MOBILIDADE ESPECIAL/REQUALIFICAÇÃO;
• PELA REPOSIÇÃO DAS 35 HORAS SEMANAIS;
• PELA CONSOLIDAÇÃO DA ADSE COMO SISTEMA DE SAÚDE AUTÓNOMO.
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