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POSIÇÃO DA UGT
SOBRE A PROPOSTA DE LEI Nº 239/XII
QUE ESTABELECE OS MECANISMOS DAS REDUÇÕES REMUNERATÓRIAS
TEMPORÁRIAS E AS CONDIÇÕES DA SUA REVERSÃO NO PRAZO DE QUATRO ANOS

Na sequência da declaração de inconstitucionalidade da norma do Orçamento do Estado para
2014 que vinha estabelecer novos e ainda mais gravosos cortes salariais para os funcionários
públicos e para o sector empresarial do Estado, vem o Governo apresentar uma nova
proposta, a qual retoma os termos de reduções remuneratórias aplicadas àqueles
trabalhadores desde 2011.
No entanto, não deve ser esquecido que o regresso a esses cortes salariais, e não obstante
apreciações anteriores do Tribunal Constitucional, é feito em circunstâncias e condições
substancialmente diversas do que anteriormente se verificou.
Desde logo, verificou-se o termo do PAEF, que em grande parte consubstanciava a posição do
Governo quanto à necessidade dos mesmos.
Mais, estes cortes deixam de ter o âmbito temporal antes verificado, excedendo em muito o
exercício orçamental, o que não pode e não deve deixar de ser atendido quando se avalia o
grau de sacrifício imposto a estes trabalhadores, o qual deve ainda ser avaliado em função das
medidas impostas nos últimos anos e daquelas que o Governo pretende ainda implementar,
com impactos directos nas remunerações auferidas.
Por outro lado, a Incerteza e a imprevisibilidade das previsões económicas e das necessidades
de redução do défice não são compatíveis com uma perpetuação e mesmo consolidação num
espaço temporal alargado de medidas desta natureza.
Esta medida mais não é que a continuação de uma política que a UGT rejeitou desde o
primeiro momento, com austeridade sobre austeridade e em que os cortes salariais são a
solução quase exclusiva para o combate ao défice do lado da despesa, que apenas revela a
incapacidade do Governo para conceber e implementar, com base num necessário diálogo,
medidas de racionalização e redução estrutural da despesa pública.
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Todas estas considerações já foram assumidas, de forma expressa ou implícita, em acórdãos
anteriores do Tribunal Constitucional, o que não pode deixar de suscitar uma enorme
apreensão quanto aos riscos de inconstitucionalidade da medida agora introduzida, a qual
colide com os princípios de igualdade, adequação, necessidade e proporcionalidade.
A UGT deve manifestar igualmente a sua apreensão no que concerne à proposta de integração
na tabela remuneratória única, na medida em que, relativamente à mesma, inexistem
salvaguardas que se nos afigura essencial serem garantidas num processo desta natureza,
nomeadamente no que concerne ao não prejuízo dos funcionários não apenas nas suas
remunerações e rendimentos mas ainda quanto às regras de progressão e promoção na
carreira.
A UGT não pode ainda deixar aqui de registar negativamente que, não obstante as reuniões
realizadas com os sindicatos do sector, não se tenha verificado nestas matérias uma efectiva
abertura ao diálogo, assumindo o Governo uma postura inflexível, que consideramos de
lamentar.
Face a tudo o exposto, pela manifesta injustiça, colocando em perigo princípios de igualdade,
proporcionalidade e necessidade, pela criação de uma insustentável situação de incerteza,
pela imposição de um grau de sacrifício insustentável, a UGT não pode deixar de manifestar o
seu apoio à posição de discordância com as medidas agora propostas assumida pela FESAP,
cujo parecer, enviado ao Secretário de Estado da Administração Pública e que junto anexamos,
subscrevemos.
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