
Sindicatos irritados com
50 milhões de Centeno
Com a não atualização dos escalões de IRS, funcionários públicos arriscam perder o aumento
salarial. Frente Comum, Fesap e STE mantêm greve para dia 26. Negociações prosseguem
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função pública À ausência
de qualquer indício sobre
aumentos salariais na pro-
posta do Orçamento do Es-

tado (OE) para 2019 juntou-
-se ontem a insistência do
ministro das Finanças em

que a verba disponível para
fazer esta atualização são 5 0
milhões de euros. Mas o que
mais contribuiu ontem para
fazer subir o tom de indig-
nação dos trabalhadores fo-
ram as contas do ministro
das Finanças, segundo as

quais, entre progressões e

promoções, os funcionários

públicos terão um acrésci-
mo remuneratório de 121€
neste e no próximo ano.

Entre progressões e pro-
moções, o descongelamen-
to das carreiras dos funcio-
nários públicos fará a despe-
sa com pessoal aumentar
cerca de 837 milhões de eu-
ros entre 2018 e 2019 - fi-
cando a maior fatia, de 540
milhões de euros, para o

próximo ano. Uma verba
que, disse Mário Centeno
durante a conferência de

imprensa de apresentação
do OE, fará com que, em
média, cada trabalhador da

Administração Pública te-
nha um aumento médio de

121€. Em percentagem, o

acréscimo, precisou, será de

3% em 2019.

£ OS SALÁRIOS?

Relativamente ao aumento
dos salários, quando ques-
tionado sobre esta matéria,
o ministro das Finanças afir-
mou o que tem sido dito:
"Nestas medidas temos
uma disponibilidade orça-
mental para aumentar salá-
rios de 5 0 milhões de euros.
Essa é a resposta e a dimen-
são do orçamento para Ad-

ministração Pública".
"Misturar progressões

com aumentos salariais que
não existem não é um exer-
cício aceitável". Foi desta
forma que o secretário-geral
da Federação dos Sindicatos
da Administração Pública
reagiu às palavras de Cente-
no. As críticas de José
Abraão não ficaram por
aqui. Para o dirigente sindi-

cal, "não se faz aumento sa-

larial nenhum na Adminis-
tração Pública com 50 mi-
lhões de euros", muito me-
nos quando "não existe se-

quer uma proposta de au-
mento".
PROTESTO GANHA FORÇA
Os motivos para avançar
para a greve no dia 26 de ou-
tubro acabaram assim por
ganhar novo fôlego. "50 mi-
lhões de euros não dá para
nada", referiu, por seu lado
Ana Avoila, da Frente Co-

mum, assinalando que
"com aquelas contas em
que misturou tudo", o mi-
nistro fez com que "haja

ainda mais razões para ir
para a greve".

À ausência de uma propos-
ta concreta de aumentos sa-
lariais - porque nas reu-
niões já realizadas no Minis-
tério das Finanças não se foi
além de cenários - os diri-

gentes sindicais somam ou-
tro problema: o facto de os

escalões ficarem este ano
inalterados. "Essa verba de

50 milhões não é nada e au-
mentar os trabalhadores em
5€ não é nada, além de que,
com a não atualização dos

escalões do IRS, até há o ris-

co de o aumento reduzir o

rendimento líquido de al-

guns trabalhadores", preci-
sa a presidente do Sindicato
dos Quadros Técnicos do Es-

tado, Helena Rodrigues.
Simulações realizadas pela

Ernst &. Young indicam
que, num salário de pouco
mais de mil euros que tenha
uma atualização de cinco,
verá metade desse aumen-
to ser absorvido pelo IRS.
Ou seja, em termos brutos,
o rendimento aumenta 70
euros por ano, mas o líquido
apenas avança 45. •

José Abraão
Secretário-geral da Fesap

"ÉumOEde
continuidade, sem
grandes novidades,
mas tornou-se um
logro para os fun-
cionários públicos"

Ana Avoila
Coord. Frente Comum

"Depois de io anos
sem aumento, o
Governo mistura
tudo para falar em
atuahzações
superiores a 3 %"



Helena Rodrigues
Presidente do STE

"A proposta de OE
do Governo não
dá resposta às

reivindicações
dos funcionários
públicos"


