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Síntese de Audiência 

 

 

Dia: 4 de julho de 2013                                                                       

 

ENTIDADE: SNESup – Sindicato Nacional do Ensino Superior 
 
 
ASSUNTO: Proposta de Lei n.º 154/XII/2.ª (GOV) 
 
 

Recebida pelo Senhor Deputado: 

 Paulo Batista Santos (PSD), Vice-presidente da Comissão. 

 

Síntese dos Temas Abordados: 

A audiência enquadrou-se no âmbito da apreciação, na Comissão, da Proposta de Lei 

n.º 154/XII/2.ª (GOV), que Institui e regula o sistema de requalificação de 

trabalhadores em funções públicas visando a melhor afetação dos recursos humanos 

da Administração Pública, e procede à nona alteração à Lei n.º 12 A/2008, de 27 de 

fevereiro, à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 74/70, de 2 de março, à décima 

segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, à terceira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

132/2012, de 27 de junho. 

O Senhor Vice-Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração 

Pública abriu os trabalhos, dando as boas-vindas à delegação do Sindicato Nacional 

do Ensino Superior (SNESup), e dando conta da metodologia de condução dos 

trabalhos, após o que passou de imediato a palavra ao SNESup, para uma 

intervenção inicial. 

A delegação do Sindicato deu conta, através de documento escrito, de diversas 

questões (e propostas) referentes à redação da Proposta de Lei suprarreferida, 

reiterando a especificidade do Ensino Superior em matérias como a de definição de 

um regime de requalificação. Recordaram a Constituição da República Portuguesa e 
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normas legais relativamente às quais consideram que a iniciativa se deve conformar, 

recordando, nomeadamente, o teor do Acórdão n.º 154/2010 do Tribunal de 

Constitucional, quanto à eliminação do n.º 4 do artigo 88.º da Lei n.º 12-A/2008, de 7 

de fevereiro, que Estabelece o regime de vinculação, de carreiras e de remunerações 

dos trabalhadores que exercem funções públicas. 

O Senhor Vice-Presidente agradeceu as informações prestadas pelo SNESup, dando 

conta da tramitação subsequente da Proposta de Lei e tomando boa nota das 

questões suscitadas pelo Sindicato, que seriam, naturalmente, objeto de ponderação 

por parte dos membros da Comissão.  

De seguida, o Senhor Vice-Presidente agradeceu a presença do SNESup, as 

informações prestadas e a documentação entregue, após o que deu por encerrados os 

trabalhos. 

 

Diversas informações sobre a audiência, nomeadamente a documentação entregue, 

podem ser encontradas na página internet da Comissão. 

 

Palácio de São Bento, em 4 de julho de 2013 

 
 
 
 

O Vice-Presidente da Comissão  

Paulo Batista Santos 
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