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Introdução 

 

A presente petição deu entrada no Parlamento a 18 de junho de 2019, sendo dirigida ao 

Senhor Presidente da Assembleia da República. A 28 de junho, por despacho da Senhora 

Vice-Presidente da Assembleia, Deputada Teresa Caeiro, a petição foi remetida à Comissão 

de Trabalho e Segurança Social (CTSS), para apreciação, tendo chegado ao seu 

conhecimento a 3 de julho de 2019. 

 

Posteriormente, por entretanto ter ocorrido o fim da XIII Legislatura, na XIV Legislatura foi esta 

petição redistribuída pelo Despacho n.º 17/XIV, de 14 de novembro, de Sua Excelência o 

Presidente da Assembleia da República à Comissão de Administração Pública, Modernização 

Administrativa, Descentralização e Poder Local. 

 

Trata-se de uma petição coletiva, nos termos do estatuído no n.º 3 do artigo 4.º da Lei do 

Exercício do Direito de Petição, de seguida também LEDP, aprovada pela Lei n.º 43/90, de 

10 de agosto (na redação da Lei n.º 6/93, de 1 de março, da Lei n.º 15/2003, de 4 de junho, 

da Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto, e ainda da Lei n.º 51/2017, de 13 de julho, que a 

republicou). 

 

I. Análise preliminar sobre a admissibilidade da petição 

 

O objeto desta petição está especificado e o texto é inteligível, a primeira peticionante 

encontra-se corretamente identificada, sendo mencionado o endereço de correio eletrónico, 

bem como a nacionalidade, a data de nascimento, a morada e o contacto telefónico, e ainda 

o tipo, o número e a validade do documento de identificação, mostrando-se ainda 

genericamente cumpridos os demais requisitos formais e de tramitação constantes dos artigos 

9.º e 17.º da LEDP. 

 

Não parece, por outro lado, verificar-se nenhuma das causas para o indeferimento liminar 

previstas no artigo 12.º desta Lei, que contém o estrito quadro normativo que deve reger o 

juízo sobre a admissibilidade das petições dirigidas à Assembleia da República. 

 

De facto, a presente petição não só não comporta a dedução de uma pretensão ilegal, como 

também não visa a reapreciação de decisões dos tribunais ou de atos administrativos 

insuscetíveis de recurso. Para além disso, não almeja a reapreciação, pela mesma entidade, 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73102175/view?q=Exerc%C3%ADcio+do+Direito+de+Peti%C3%A7%C3%A3o
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73102175/view?q=Exerc%C3%ADcio+do+Direito+de+Peti%C3%A7%C3%A3o
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de casos já anteriormente apreciados na sequência do exercício do direito de petição, assim 

como não foi apresentada a coberto de anonimato, não carecendo ainda integralmente de 

fundamento.  

 

Nesse sentido, propõe-se a admissão da presente petição. 

 

Deverá também recordar-se que, de acordo com o n.º 2 do artigo 17.º da LEDP, na redação 

atualmente em vigor, qualquer cidadão que goze de legitimidade nos termos do artigo 4.º 

desta mesma Lei, e apresente os elementos de identificação previstos no n.º 3 do artigo 6.º, 

poderá tornar-se peticionante por adesão a esta petição, num prazo de 30 dias a contar da 

data da sua admissão. 

 

II. A petição 

 

Os 25 921 (vinte e cinco mil novecentos e vinte e um) peticionários referem que «baseando-

se no disposto no artigo 3.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 29/2019 (de 20 de fevereiro) (o diploma 

da remuneração base na Administração Pública), o governo está a impor a interpretação de 

que a atribuição do salário de € 635,07 implica a subtração dos pontos detidos pelos 

trabalhadores, sendo-lhes vedada a progressão», o que consideram «uma atroz injustiça e 

uma grosseira violação de um direito consagrado no artigo 156.° da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas (LTFP), bem como do artigo 16.° da Lei do Orçamento do Estado (para 

2019), congelando, no fundo, o que esta Lei veio descongelar». Consideram que com esta 

posição o Governo está a violar aqueles normativos, e a fomentar «procedimentos de uma 

atroz injustiça, proibindo, na prática, a evolução profissional de milhares de trabalhadores». 

Prosseguem, referindo que «os trabalhadores que detinham remuneração inferior (ao 

aumento da remuneração base para € 635,07) (…) ficam na mesma posição remuneratória 

dos trabalhadores recém-contratados. Ou seja, trabalhadores com 10, 20 ou mais anos de 

antiguidade, ganham o mesmo que um trabalhador contratado em 2019». Acresce que «a 

posição remuneratória nível 4, a que correspondem os € 635,07, é a que antecede a primeira 

posição remuneratória da carreira de assistente técnico, a qual se inicia na 5.ª posição da 

tabela remuneratória única - € 683,13, provocando forte distorção do espirito e regime de 

carreiras gerais instituído em 2009, ao aproximar os salários das carreiras de assistente 

operacional e assistente técnico)». Os peticionários exemplificam, ainda, dizendo que «Um 

trabalhador que estivesse a receber 580 euros (SMN) com 10 pontos de avaliação, por via do 

descongelamento das progressões nas carreiras, passaria sempre para os € 635,07, perde 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/119901746/details/normal?q=Decreto-Lei+Lei+29%2F2019
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117652694/201907170754/73658560/diploma/indice?q=Lei+Geral+do+Trabalho+em+Fun%C3%A7%C3%B5es+P%C3%BAblicas
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/57466875/view?q=Lei+Geral+do+Trabalho+em+Fun%C3%A7%C3%B5es+P%C3%BAblicas
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/57466875/view?q=Lei+Geral+do+Trabalho+em+Fun%C3%A7%C3%B5es+P%C3%BAblicas
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/120267081/201907170755/73680223/diploma/indice?q=Lei+do+Or%C3%A7amento+do+Estado
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117551927/view?q=Lei+do+Or%C3%A7amento+do+Estado


 

 

Nota de Admissibilidade da Petição n.º 639/XIII/4.ª 4 

esses pontos; os trabalhadores que ganhavam € 580,00 e tinham menos de 10 pontos, 

passam a auferir os mesmos € 635,07 e também perdem os pontos; qualquer trabalhador que 

entre agora para a AP não terá um vencimento inferior a € 635,07 — desta forma, a grande 

maioria desses trabalhadores só progredirá na carreira em 2029, quando perfizer 10 pontos 

de avaliação (sendo a regra geral um ponto por ano), num universo de 70 mil trabalhadores a 

receberem a remuneração mínima». Prosseguem dizendo que «o governo considera que 

aquele salário, apesar de ser o mínimo atribuível, corresponde ao da 4.ª posição da Tabela 

Remuneratória Única (TRU), pelo que mantém formalmente as 3 primeiras posições dessa 

Tabela, todas inferiores ao salário mínimo nacional, o que não só viola o artigo 148.º da LTFP, 

como destrói a proporcionalidade, entre cada nível, imposta pelo artigo 147.º da mesma lei». 

Terminam reclamando «que a Assembleia da República ponha cobro a tamanha ignominia e, 

consequentemente, tome as medidas que justamente se impõem, nomeadamente no seguinte 

sentido: relevância de todos os pontos obtidos na respetiva avaliação de desempenho, para 

todos os efeitos, (…); reformulação da TRU, formatada com níveis salariais que respeitem a 

proporcionalidade imposta pelo artigo 147.º da LTFP (…); eliminação das injustiças salariais 

e respeito dos direitos constitucionalmente consagrados de retribuição do trabalho, segundo 

a quantidade, natureza e qualidade, observando-se o princípio de que para trabalho igual 

salário igual, de forma a garantir uma existência condigna (alínea a) do n.º 1 do artigo 59.º da 

CRP), das garantias especiais do salário (n.º 3 do artigo 59.º da CRP) e na valorização 

profissional enquanto condição essencial da dignidade no trabalho (artigo 58.º, alínea b) da 

CRP) com a abertura urgente de um processo negocial e legislativo que culmine no 

restabelecimento da justiça salarial, do direito a progressão na carreira de todos os 

trabalhadores da Administração Púbica, da progressividade dos níveis atenta a carreira e 

exponencia.» 

 

III. Tramitação subsequente 

 

1. O presente instrumento de exercício do direito de petição foi recebido na Assembleia da 

República ao abrigo dos n.os 3 e 4 do artigo 9.º da LEDP, através do sistema de receção 

eletrónica de petições, denominando-se vulgarmente petição online. 

 

2. Importa assinalar que a petição deve ser objeto de apreciação em Plenário, nos termos da 

alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º, por se tratar de petição coletiva subscrita por 25 921 (vinte e 

cinco mil novecentos e vinte e um) cidadãos, pressupondo igualmente a audição de 

peticionários, de acordo com o n.º 1 do artigo 21.º, e sendo obrigatória a publicação do 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117652694/201907170754/73658551/diploma/indice?q=Lei+Geral+do+Trabalho+em+Fun%C3%A7%C3%B5es+P%C3%BAblicas
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/117652694/201907170754/73658550/diploma/indice?q=Lei+Geral+do+Trabalho+em+Fun%C3%A7%C3%B5es+P%C3%BAblicas
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201907170803/128022/diploma/indice?q=Constitui%C3%A7%C3%A3o
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201907170803/128022/diploma/indice?q=Constitui%C3%A7%C3%A3o
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201907170803/128022/diploma/indice?q=Constitui%C3%A7%C3%A3o
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201907170803/128021/diploma/indice?q=Constitui%C3%A7%C3%A3o
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/337/201907170803/128021/diploma/indice?q=Constitui%C3%A7%C3%A3o


 

 

Nota de Admissibilidade da Petição n.º 639/XIII/4.ª 5 

respetivo texto no Diário da Assembleia da República, segundo o preceituado pelo n.º 1 do 

artigo 26.º, todos da LEDP. 

 

3. Atento o objeto da petição, sugere-se que, uma vez admitida, se solicite informação sobre 

o peticionado à Senhora Ministra da Modernização do Estado e da Administração 

Pública, entre outros pedidos que possam ser tidos como oportunos, e que após a receção 

dessa informação se dê conhecimento do relatório final a todos os Grupos Parlamentares, 

bem como ao Governo, para ponderação do eventual exercício de iniciativas no sentido 

propugnado pelos peticionários. 

 

Palácio de S. Bento, 17 de julho de 2019. 

 

O assessor da Comissão 

 

 

(Pedro Miguel Pacheco) 


