Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública

Relatório da Audiência n.º 114-COFAP-XII

Dia: 13 de novembro de 2013
ENTIDADE: SNESup – Sindicato Nacional do Ensino Superior

ASSUNTO: Proposta de Lei n.º 178/XII que aprova o Orçamento do Estado para 2014

Recebida pelos Senhores Deputados:


Fernando Virgílio Macedo (PSD), Vice-Presidente da Comissão



Michael Seufert (CDS-PP)



Rita Rato (PCP)

Síntese dos Temas Abordados:
A audiência decorreu no âmbito da apreciação, na especialidade, da proposta de lei
n.º 178/XII/3.ª (GOV) – Aprova o Orçamento do Estado para 2014.
A ASFIC efetuou uma exposição inicial, no âmbito da qual fundamentou mais
detalhadamente as propostas previamente enviadas. Nestes termos, propuseram uma
alteração da redação do n.º 22 do artigo 39.º [Proibição de valorizações
remuneratórias], considerando estar em causa a correção material da norma, pelo
facto de as transições em causa decorrerem dos diplomas que reviram os Estatutos
em apreço. De seguida, propuseram o aditamento de um novo n.º 23 ao artigo 39.º,
de modo a assegurar a concretização dos reposicionamentos remuneratórios
decorrentes da obtenção da agregação, nos termos legais previstos. Enfim,
propuseram a emenda do n.º 1 do artigo 56.º [Recrutamento de trabalhadores nas
instituições de ensino superior públicas], com vista à contemplação de
valorizações remuneratórias, nos termos estatuídos pela Lei do OE.
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No período de debate, começou por intervir o Senhor Deputado Michael Seufert (CDSPP), que saudou os audientes e deu conta da preparação de uma proposta de
alteração ao artigo 56.º; quanto ao n.º 22 do artigo 39.º, informou que analisaria a
proposta apresentada. A Senhora Deputada Rita Rato (PCP) cumprimentou,
igualmente, o SNESup, dando conta das propostas já apresentadas pelo PCP, de
eliminação do artigo 56.º, e deu conta que analisaria a questão suscitada quanto ao
artigo 39.º.
Foram ainda debatidos, genericamente, pontos referentes à reforma da rede de ensino
superior, após o que o SNESup agradeceu os comentários e o empenho dos Grupos
Parlamentares.

Diversa informação sobre a audiência pode ser consultada na página da Comissão.

Palácio de São Bento, 13 de novembro de 2013
O Vice-Presidente da Comissão
Fernando Virgílio Macedo
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