SEMINÁRIO REGIONAL
Quadros Técnicos e Científicos
da Administração Local
7 de Julho - 10H00 - VISEU

Convite Pela dignificação da carreira

HOTEL SENHORA DO CASTELO - Monte Sra. do Castelo - Mangualde
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As recentes alterações legislativas
na Administração Pública
Transferência de novas competências
para os municípios

As recentes alterações legislativas produzidas por este Governo
no âmbito da chamada “reforma da Administração Pública”,
para além de perverterem o vínculo público para a generalidade
dos trabalhadores da Adm. Pública, privatizando-o através do
designado Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas
(RCTFP), destroem ainda os regimes de carreiras e retributivo,
como decorre da Lei 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.
o que respeita às carreiras dos actuais
técnicos e técnicos superiores, verifica-se
a sua aglutinação numa única carreira,
englobando nesta designação todos os que exercem
funções dirigentes, os técnicos superiores e os
técnicos. O enquadramento e desenvolvimento
destas alterações, agravam também
substancialmente a descaracterização e
subalternização profissional destes trabalhadores,
diluindo a autonomia jurídica e técnica que desde
sempre caracterizou as suas funções profissionais.

N

Neste quadro de intervenção, torna-se pois urgente
reflectir sobre um conjunto de matérias ligadas a
estes profissionais como sejam o tipo e a natureza do
vínculo dos quadros técnicos, a marginalização e
desvalorização do conhecimento técnico e
científico, a responsabilização civil individual, o
desfazamento entre a formação académica e
profissional e as funções efectivamente
desempenhadas, o congelamento da progressão e
das condições remuneratórias nas novas carreiras,
ou a aplicação do novo estatuto disciplinar.

Continuando a alargar-se de forma progressiva o
conjunto de atribuições e competências das
autarquias locais, abrangendo actualmente áreas e
domínios muito diversificados da vida das
populações, aumenta igualmente a necessidade de
respostas mais especializadas e qualificadas. A
pretexto da modernização da Administração e da
eficácia da gestão pública, continuam as tentativas
de acentuar o desmantelamento e o esvaziamento de
serviços públicos essenciais às populações,
transferindo progressivamente as suas funções para
sectores privados que, não garantem as finalidades
sociais que o Estado está obrigado a garantir ao
conjunto dos cidadãos.

Procurando debater com maior profundidade e
actualidade os problemas específicos e o quadro
legislativo e social que determinará a intervenção
dos Quadros Técnicos na Administração Local, o
STAL, realizou dois Seminários Regionais, um a sul,
a 27 de Abril, em Beja e outro a norte, a 29 de Abril,
no Porto, e irá realizar um 3.º no próximo dia 7 de
Julho, em Viseu.

www.stal.pt
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Programa
10H00 - Abertura
Painel I - As recentes alterações legislativas na Administração Pública
1 - A destruição das carreiras dos quadros técnicos e
técnicos superiores na Administração Local, o
Regime de Responsabilidade Civil extra-contratual
do Estado e o processo de nomeação de quadros
dirigentes.
2 - Estarão os municípios preparados para assumir as
novas competências?
11H30 - Pausa para café
11H45 - Reinício dos trabalhos - Continuação Painel I
13H00 - Intervalo para almoço
14H30 - Reinício dos trabalhos
Painel II - Transferência de novas competências para os municípios
1 - O novo Estatuto Disciplinar
2 - O Poder Local: da administração directa à
privatização dos serviços municipais
16H30 - Encerramento

