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47 euros para cada trabalhador
05-Set-2012

PROPOSTA REIVINDICATIVA PARA 2013

A Cimeira da Frente Comum de Sindicatos da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica aprovou, em 4 de Setembro, a Proposta
Reivindicativa Comum para 2013 (PRC/2013), atravÃ©s da qual exige, entre outras matÃ©rias, uma actualizaÃ§Ã£o mÃ-nima
de 47 euros para cada trabalhador, a devoluÃ§Ã£o dos valores roubados nos salÃ¡rios, subsÃ-dios e pensÃµes em 2011 e
2012, a reposiÃ§Ã£o dos direitos retirados aos trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica e a integraÃ§Ã£o dos
trabalhadores precÃ¡rios nos quadros de pessoal.

SalÃ¡rios

A PRC/2013 exige a devoluÃ§Ã£o dos valores roubados nos salÃ¡rios, subsÃ-dios e pensÃµes em 2011 e 2012, uma
actualizaÃ§Ã£o dos salÃ¡rios e pensÃµes de 47 euros para cada trabalhador que permita compensar os brutais aumentos
das despesas que as famÃ-lias tÃªm sofrido desde o inÃ-cio do ano, a actualizaÃ§Ã£o do subsÃ-dio de refeiÃ§Ã£o para 6,50
euros, a fixaÃ§Ã£o da pensÃ£o de sobrevivÃªncia em 65 por cento da pensÃ£o do cÃ´njuge falecido e a actualizaÃ§Ã£o das
restantes prestaÃ§Ãµes pecuniÃ¡rias na percentagem do valor da inflaÃ§Ã£o.

Emprego

A aplicaÃ§Ã£o do vÃ-nculo pÃºblico de nomeaÃ§Ã£o a todos os trabalhadores, a resoluÃ§Ã£o imediata das situaÃ§Ãµes de
precariedade e integraÃ§Ã£o nos quadros de pessoal dos trabalhadores que exercem funÃ§Ãµes de carÃ¡cter permanente,
a reintroduÃ§Ã£o dos quadros de pessoal em substituiÃ§Ã£o dos mapas e a realizaÃ§Ã£o de procedimentos concursais
para garantir o desenvolvimento nas carreiras constituem as principais reivindicaÃ§Ãµes da Frente Comum.

HorÃ¡rios

Em 2012 os trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica exigem a consagraÃ§Ã£o legal para todos dos regimes de
horÃ¡rios de trabalho previstos no Decreto-Lei n.Âº 259/98, a reposiÃ§Ã£o do horÃ¡rio de trabalho nocturno entre as 20.00 e
as 7.00 horas do dia seguinte, o respeito pelos conteÃºdos funcionais e pelas especificidade de horÃ¡rio de trabalho daÃdecorrentes e a recusa da gestÃ£o flexÃ-vel, semanal, mensal ou anual do horÃ¡rio de trabalho, designadamente atravÃ©s
da adaptabilidade ou do banco de horas.

ADSE

ConsolidaÃ§Ã£o da ADSE como sistema de saÃºde autÃ³nomo para todos os trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica,
independentemente do vÃ-nculo contratual, bem como o reforÃ§o e melhoria dos serviÃ§os prestados aos beneficiÃ¡rios,
incidÃªncia dos descontos sobre 12 meses e nÃ£o sobre 14.
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Na PRC/2013 a Frente Comum reivindica ainda a revisÃ£o do SIADAP e eliminaÃ§Ã£o do sistema de quotas, a contagem
integral do tempo de serviÃ§o retirado aos trabalhadores para efeitos de progressÃ£o e de reposicionamento salarial, a
regulamentaÃ§Ã£o e aplicaÃ§Ã£o de todos os suplementos remuneratÃ³rios, designadamente o suplemento de
insalubridade, penosidade e risco.
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