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Pela reposição dos direitos e salários roubados
21-Fev-2014

FRENTE COMUM MARCA MANIFESTAÃ‡ÃƒO PARA 14 DE MARÃ‡OA
cimeira da Frente Comum dos Sindicatos da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica,
reunida ontem, dia 20, marcou uma jornada nacional de luta em Lisboa e
exigiu a abertura de um processo negocial para reposiÃ§Ã£o dos cortes nos
salÃ¡rios e pensÃµes aplicados desde 2011.

A resoluÃ§Ã£o aprovada reclama a demissÃ£o do Governo e a mudanÃ§a de polÃ-ticas, salientando que estÃ¡ em curso
uma Â«reconfiguraÃ§Ã£o do EstadoÂ» que visa a Â«eliminaÃ§Ã£o das suas funÃ§Ãµes sociaisÂ» e a sua privatizaÃ§Ã£o para
favorecer Â«o enriquecimento das grandes famÃ-lias econÃ³micasÂ».

Neste ataque sem precedentes contra a EducaÃ§Ã£o, SaÃºde, SeguranÃ§a Social, JustiÃ§a, Poder Local DemocrÃ¡tico e
AutÃ³nomo, Cultura, direito Ã habitaÃ§Ã£o e serviÃ§os imprescindÃ-veis como a Ã¡gua e o ambiente, o Governo tem vindo
atingir duramente os trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, provocando nÃ£o sÃ³ uma vaga de despedimentos,
como uma intolerÃ¡vel reduÃ§Ã£o dos direitos e dos rendimentos.

Como sublinha o documento, Â«80% da reduÃ§Ã£o da despesa pÃºblica (10 704 milhÃµes de euros) e 64% do aumento de
impostos (5850 milhÃµes de euros)Â», entre 2011 e 2013, foram obtidos Ã custa dos trabalhadores e pensionistas.

AlÃ©m do roubo dos subsÃ-dios de fÃ©rias e de Natal, dos despedimentos e Â«rescisÃµes amigÃ¡veisÂ», da
Â«requalificaÃ§Ã£oÂ», do congelamento das carreiras e cortes salariais, os trabalhadores foram tambÃ©m penalizados com
a reduÃ§Ã£o do pagamento do trabalho suplementar e o aumento das contribuiÃ§Ãµes para a ADSE.

Â«Agora, a primeira hora de trabalho extraordinÃ¡rio Ã© paga a 25%, existindo trabalhadores que recebem essa primeira
hora a 49 cÃªntimosÂ». Quanto Ã s contribuiÃ§Ãµes para ADSE, o aumento foi de 133% nos Ãºltimos sete meses!

A tudo isto acresce o aumento de 35 para 40 horas do horÃ¡rio semanal na AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, medida que
constitui Â«um dos mais graves ataques Ã s conquistas dos seus trabalhadoresÂ» e Â«representa 20 horas mensais de
trabalho gratuitoÂ».

A resoluÃ§Ã£o acusa ainda o Governo de pretender amputar o direito Ã contrataÃ§Ã£o colectiva, atravÃ©s do bloqueio dos
acordos jÃ¡ celebrados que consagram a manutenÃ§Ã£o as 35 horas semanais, notando que no caso concreto das
autarquias esta actuaÃ§Ã£o prepotente constitui uma grosseira violaÃ§Ã£o do princÃ-pio constitucional da autonomia do
poder local.

Enquanto despede trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, o Governo tem vindo a recorrer de forma ilegal a
desempregados para suprir necessidades permanentes dos serviÃ§os, a troco de bolsas que variam entre os 83,84
euros e os 209,61 euros.

Ou seja, sublinha a resoluÃ§Ã£o, Â«desempregados que desempenham funÃ§Ãµes idÃªnticas Ã s dos trabalhadores nÃ£o tÃªm
salÃ¡rio, contribuiÃ§Ãµes para a SeguranÃ§a Social, contrato de trabalho ou direitos daÃ- decorrentesÂ».

NegociaÃ§Ãµes jÃ¡!A par da convocaÃ§Ã£o de uma manifestaÃ§Ã£o para 14 de MarÃ§o, que partirÃ¡ do PrÃ-ncipe Real atÃ©
Assembleia da RepÃºblica, passando pelo Tribunal Constitucional, a cimeira exigiu a marcaÃ§Ã£o de um processo
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negocial para reposiÃ§Ã£o dos direitos e dos rendimentos.

A Frente Comum pretende a aboliÃ§Ã£o da sobretaxa fiscal de 3,5% e a devoluÃ§Ã£o de Â«todos os montantes
resultantes dos cortes nas pensÃµes desde 2001Â», bem como o fim da ContribuiÃ§Ã£o ExtraordinÃ¡ria de Solidariedade
(CES) e a Â«devoluÃ§Ã£o de todos os montantes retirados a este tÃ-tulo desde 2011Â».

A frente sindical reclama ainda o descongelamento das carreiras e a recuperaÃ§Ã£o do tempo de serviÃ§o nÃ£o contado,
a reposiÃ§Ã£o da totalidade dos montantes dos subsÃ-dios de fÃ©rias e de Natal nÃ£o pagos, a revogaÃ§Ã£o da
contribuiÃ§Ã£o para a ADSE, a reposiÃ§Ã£o das 35 horas semanais e do pagamento do trabalho suplementar, bem como
a admissÃ£o de novos trabalhadores para suprir as necessidades dos serviÃ§os.
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