
POSIÇÃO DA FNSTFPS SOBRE A PROPOSTA DE CRIAÇÃO

DA CARREIRA TÉCNICA SUPERIOR DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS

Apresentada pelo Governo
em 6 de Janeiro de 2015

A avaliação à intenção do Governo

A proposta  de decreto-lei  desta  carreira,  feita  chegar  à  Federação Nacional  dos  Sindicatos  dos
Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, para negociação nos termos da Lei nº35/2014, de 20
de Junho, surpreende e merece a maior crítica, pelo que adiante se expõe:

1. Na sequência da publicação da Lei nº 12-A/2008, o Decreto-Lei nº 121/2008 procedeu à
extinção indiscriminada de carreiras de regime especial.

2. Entre elas, às carreiras específicas de técnicos superiores, existentes na Direcção-Geral do
Tesouro e na Direcção-Geral do Orçamento.

3. Agora, em contraciclo, este governo, vem apresentar às estruturas sindicais, uma proposta
de criação de uma carreira especial, para técnico superior daqueles dois organismos e de
mais  outro,  quando sistematicamente  e  ao longo dos  anos de mandato já  passados,
sempre negou a possibilidade de reposição de muitas das carreiras extintas, a revisão
de muitas outras e criação de diversas carreiras especiais, propostas pela FNSTFPS,
em sectores como os  da Educação, da Saúde e da Cultura,  cuja fundamentação para o
efeito é tão forte como a do acto que agora quer concretizar.

4. Na verdade, neste como noutros casos, as carreiras de regime específico, como as então
existentes  na  DGO  e  na  DGT,  com  âmbito  vertical,  visavam  dar  resposta  à  elevada
tecnicidade,  complexidade  e  especificidade  exigidas  aos  trabalhadores  dos  respectivos
organismos.

5. A maior crítica vai para o facto de o governo não ter o maior pejo e consideração pela
generalidade  dos  trabalhadores  da  Administração  Pública,  causticados  por  anos
sucessivos de reduções e congelamentos dos seus salários e outras remunerações, pela
destruição  do  respectivo  regime  de  carreiras,  pelo  impedimento  das  promoções  e
progressões,  no  fundamental,  pela  degradação  acentuada  de  uma vida  profissional
digna, não apresentando em relação a estes quaisquer propostas para repôr o que lhes
foi ilegitimamente retirado.

6. Agora,  numa medida pontualíssima, de forma desgarrada e desinserida de qualquer
estratégia de reposição,  revisão e  revalorização de carreiras  (processo negocial  que
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importa iniciar e para o qual a FNSTFPS está disponível), com uma fundamentação
que tanto serve para os organismos e trabalhadores designados no projecto, como para
quaisquer  das  propostas  apresentadas  pela  FNSTFPS,  para  a  criação  de  outras
carreiras especiais, o governo, erraticamente, desdizendo o que anteriormente criticou,
avança para a implementação de uma nova carreira.

7. Simultaneamente, deixa por resolver, todos os casos resultantes das propostas apresentadas
pela  FNSTFPS;  o  conjunto  ainda  vasto  de  situações  de  carreiras  especiais  a  que
a Lei nº12-A/2008 não foi aplicada e cuja revisão se aguarda.

8. Saliente-se, ainda, que  esta proposta abrange apenas um segmento de profissionais a
exercerem funções nos organismos em causa – os Técnicos Superiores – ignorando todos
os  restantes  que  “atirados”para  o  saco  das  carreiras  gerais  –  instrumento  de
flexibilidade funcional e de desvalorização salarial – viram diluída a especificidade das
suas funções no limbo de generalidades que representa a caracterização dos conteúdos
funcionais  das  carreiras  gerais,  previstos  na  Lei  nº35/2014,  de  20  de  Junho  e
anteriormente, na Lei nº12-A/2008, de 27 de Fevereiro.

9. Esta proposta só pode ser vista no quadro de uma necessidade pontualíssima de ordem
política, do governo, de travar a sangria de quadros técnicos dos três organismos visados,
transferidos por vontade própria, para outros organismos da Administração Pública ou para
o sector privado. Mas, travando esta, não travará outras, decorrentes de circunstâncias que
são iguais a estas, mas para as quais o governo não tem a mesma atenção.

10. Entendendo o governo, ser o Orçamento do Estado, um instrumento determinante da política
orçamental,  enquanto  factor  de  restrição  e  destruição  de  direitos  dos  trabalhadores  da
Administração Pública, dos trabalhadores em geral e de contenção do investimento público,
designadamente,  em matéria  de funções sociais  do Estado, precisa o mesmo que aquele
tenha o suporte técnico adequado.

A avaliação, na especialidade ao projecto:

-Artº3º, nº3 – O governo insiste nesta norma de alegada negociação com os recrutados para
a carreira, para a posição remuneratória de que irão auferir, tal como já o fez, para a carreira
de inspecção. Trata-se de uma medida inaceitável, pela discricionariedade e desigualdade de
tratamento, porquanto poderão vir a ser recrutados trabalhadores a quem o governo poderá
vir  a atribuir  uma posição remuneratória superior à daqueles que transitam agora para a
carreira, pertencentes aos mapas de pessoal dos três organismos envolvidos. É uma evidente
desvirtuação do princípio da  normal  progressão na  carreira,  de acordo com o tempo de
serviço e a avaliação de desempenho.

Lisboa, 14 de Janeiro de 2015

A FNSTFPS
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