
AOS TRABALHADORES NÃO DOCENTES
DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DA REDE PÚBLICA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO COMPROMETE-SE
COM A NEGOCIAÇÃO DO CADERNO REIVINDICATIVO

DO PESSOAL NÃO DOCENTE

A Secretária de Estado Adjunta e da Educação comprometeu-se, em reunião com a Federação Nacional dos
Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, realizada no dia 27 de Abril, em dar início à
negociação do Caderno Reivindicativo dos Trabalhadores Não Docentes dos Estabelecimentos de Educação e
Ensino da Rede Pública, na próxima reunião, a concretizar-se a 7 de Junho.

Esta reunião é consequência do Plenário Nacional de Delegados Sindicais que a Federação realizou frente ao Ministério da
Educação para  aprovar  o Caderno reivindicativo e  para  exigir  a  marcação de uma reunião,  já  solicitada há  meses  para
iniciarmos a sua negociação.

A Federação irá, agora, propor à Secretária de Estado, um protocolo negocial, com o calendário das reuniões, protocolo este
que  deverá  ser  já  negociado  e  acordado  nesta  próxima  reunião  e  a  definição  das  prioridades  nos  temas  a  discutir,
nomeadamente:

A reposição das 35 horas semanais  de trabalho;  o trabalho com direitos;  a alteração da portaria  de rácios;  o fim da
precariedade e da contratação sazonal e a integração imediata de todos os trabalhadores contratados a termo certo para o
exercício  de  funções  com  carácter  permanente,  nomeadamente,  os  cerca  de  3300  contratados  para  o  ano  letivo
2015/2016,  e  os  trabalhadores CEIs  na mesma situação;  a  criação de carreiras  específicas  para os trabalhadores não
docentes; o fim da municipalização como instrumento de destruição da Escola Pública e o regresso da gestão de pessoal
não docente ao Ministério da Educação.

As principais questões abordadas nesta primeira reunião, foram as seguintes:

35 HORAS DE TRABALHO SEMANAL

A Secretária de Estado informou a Federação que todos os trabalhadores não docentes irão ter a reposição da duração de
trabalho de 35 horas, a partir de 1 de Julho.

A confirmar-se esta informação, consideramos que a mesma vem ao encontro das aspirações e luta dos trabalhadores não
docentes e só peca por tardia, tendo em conta as graves consequências para os trabalhadores, no plano remuneratório, de
estabilidade de emprego e familiar, mas importa ver para crer, pelo que os trabalhadores devem manter-se atentos.

FIM À PRECARIEDADE E SAZONALIDADE NAS ESCOLAS

Confirmando  o  que  o  Ministro  da  Educação  já  havia  anunciado  na  Assembleia  da  República,  a  Secretária  de  Estado
comunicou  que  vão  ser  alvo  de  renovação, 2822 contratos  a  termo certo  de  trabalhadores  que  exercem  funções nos
estabelecimentos de educação e  ensino da Rede Pública.  Adiantou, ainda,  que o Ministério da Educação sensibilizou o
Ministério das Finanças, para o facto de estes contratos a termo corresponderem a necessidades permanentes das escolas,
pelo que futuramente deveriam ser transformados em contratos por tempo indeterminado.

Transmitimos à Secretária de Estado que o contrato por termo indeterminado deveria ter sido adotado de imediato, pondo
cobro  à  permanente  ilegalidade  no  recurso  a  contratos  a  termo  certo,  à  hora  e  a  contratos  de  Emprego/Inserção.  A
esmagadora  maioria  dos  mais  de  3300  trabalhadores não  docentes  com  vínculo  precário,  exercem  funções  que
correspondem a necessidades permanentes, pelo que, a sua integração nos mapas concelhios, a alteração da portaria de
rácios e a dotação destes em numero suficiente (há um défice reconhecido de cerca de 6000) se deverá concretizar com toda
a urgência, por razões de legitimidade e de salvaguarda dos do emprego com direitos e qualidade da Escola Pública.



MUNICIPALIZAÇÃO DA ESCOLA PÚBLICA

Sobre o  processo de municipalização de serviços  da Administração Central,  entre os  quais  as  Escolas  da Rede Pública,
transmitimos à Secretária de Estado que somos declaradamente contra a concretização do mesmo, tenha ele as vertentes
que tiver – descentralização, delegação de competências ou outra, porque põe em causa a universalidade e equidade do
sistema e a qualidade da Escola Pública constante da Constituição.

Acrescentámos  ainda  que  a  insistência  na  municipalização  da  Escola  Pública  aprofundará  a  degradação  do  estatuto
profissional dos trabalhadores não docentes, bem como as suas condições de trabalho. Não é por acaso que na Lei Bases do
Sistema Educativo está previsto que as escolas sejam dotadas de carreiras específicas do pessoal não docente, para garantir o
desenvolvimento das atividades educativas e do seu bom funcionamento. 

A Secretária de Estado, comunicou-nos, que não está fechada a possibilidade da gestão dos trabalhadores não docentes
voltar ser feita pelo ME, situação que está a ser avaliada no âmbito do projeto para a descentralização de competências  da
Administração Central para o Poder Local que envolve também a Educação e o Ensino. Adiantou ainda que o modelo nada
terá a ver com o projeto piloto que foi criado pelo governo do PSD/CDS e que levou à assinatura de contratos intermunicipais
entre o Ministério da Educação e quinze municípios. Estes contratos deverão ser denunciados muito em breve.

Reafirmámos, que seremos sempre contra qualquer processo de municipalização que o Governo queira levar a cabo mas,  a
Federação enquanto representante dos trabalhadores não docentes, deverá ter direito de audição e mesmo de negociação
considerando que está em causa a alteração do estatuto jurídico destes trabalhadores. A Secretária de Estado garantiu que
isso será respeitado. 

CERTIFICADO DE REGISTO CRIMINAL

De acordo com a Secretária de Estado, o Ministério da Educação está em negociações com o Ministério da Justiça, no sentido
de isentar, já este ano, os trabalhadores das Escolas da Rede Pública, do pagamento da taxa de obtenção do certificado de
registo criminal que, obrigatoriamente, tem de ser entregue anualmente. Adiantou que a partir do próximo ano letivo a
isenção será definitiva, tendo em conta que a obtenção do certificado será feita “on-line”, pela escola, mediante prévia
autorização escrita dos trabalhadores.

Na nossa opinião, sendo esta uma solução que salvaguarda a posição do trabalhador, porque o dispensa do pagamento anual
da taxa mantém, no entanto, o processo burocrático que anualmente sobrecarregará os serviços das escolas e do Ministério
da Justiça, pelo que seria preferível que este ministério, sempre que se verificasse uma alteração no registo criminal de um
trabalhador, pelas razões que justificam a apresentação do certificado, comunicaria o facto à escola onde o mesmo exerce as
funções.

O QUE CONCLUÍMOS DESTA REUNIÃO

Sem deixar de valorizar a disponibilidade demonstrada para o diálogo por parte do ME, o mesmo só terá valor se tiver
consequências  no  plano  da  satisfação  das  reivindicações  dos  trabalhadores  não  docentes  o  que  este  governo  do  PS,
considerando a correlação de forças a seu favor na Assembleia da República, tem todas as condições para concretizar como
contributo indispensável para garantir a qualidade da Escola Pública.

VALE A PENA LUTAR!

MANTÉM-TE INFORMADO!

REFORÇA O SINDICATO – SINDICALIZA-TE!

JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES!
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