Comunicado – 09/04/2019

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS APRECIAÇÕES PARLAMENTARES
ALTERAÇÃO PARA 12 DE ABRIL

Caros Colegas
Após sermos confrontados com a antecipação das Apreciações Parlamentares para dia 12/04, os
Sindicatos que integram a Frente Sindical reuniram para avaliarem os 3 cenários possíveis que
podem ser decididos pelos Partidos Políticos.
1- Aprovação integral ou parcial das diferentes propostas apresentadas pelos Partidos para votação
em Plenário.
2- Rejeição de todas as propostas dos vários Partidos Políticos, pela conjugação das votações a
favor, contra ou abstenções dos Partidos, nas diversas propostas apresentadas pelos outros Partidos.
3- Dado haver várias propostas em cima da mesa oriundas de diferentes Partidos Políticos, não há
votação das propostas e vai para discussão em sede de Comissão, para poderem, assim, tentar
concertar as alterações a serem votadas mais tarde.
De todos os cenários, este último, em nosso entender, e do que já nos foi transmitido por alguns
Partidos, é o que tem maior probabilidade de acontecer.
Neste sentido, decidiu a Frente Sindical o seguinte:
a) Manter o dia de Greve para 26/04, mantendo a pressão sobre os Grupos Parlamentares e, caso o
cenário de rejeição de todas as propostas se verifique, fazer uma grande Manifestação, em protesto,
junto à Assembleia da República.
Este dia de Greve, sabendo que não é na melhor altura, por ser uma ponte, será avaliado mediante o
resultado da apreciação no dia 12.
b) Caso desça à Comissão para apreciação decidimos desde já, não dar muito tempo aos Partidos
Políticos, anunciando para dia 10/05, um dia de greve com concentração em frente à Assembleia da
República, para manter a pressão sobre os Partidos com assento parlamentar, e exigir que a Comissão
agende os trabalhos e as Audições, para poderem, em tempo útil, preparar as alterações para posterior
votação.
Colegas, ainda nos falta reunir com dois dos Partidos que pediram Apreciação Parlamentar do
DL 25/2019, o que irá acontecer nos dias 10 e 11/04 com o BE e PSD, respetivamente, assim como
com os Verdes.
À semelhança do que tem acontecido com todos os Grupos Parlamentares, serão entregues as
fundamentações e as alterações propostas pelos Sindicatos de forma a tornar o D.L. mais justo e
equitativo, nas matérias em que não chegámos a acordo com o Governo.
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Após estas rondas faremos a divulgação, em comunicado, das propostas apresentadas aos
partidos políticos e que, como sabemos, foram trabalhados com gabinetes jurídicos externos aos
sindicatos.
Relembramos que as alterações propostas visam 3 aspetos fundamentais:
1Contagem de tempo de serviço e da avaliação de desempenho anterior ao processo de transição
para a carreira especial dos TSDT no sentido de relevar para efeitos de alteração de posição
remuneratória futura;
2- Colocação de TSDT com transições que contemplem as 3 (três) categorias da carreira;
3- Revisão da tabela salarial, nomeadamente a partir do 3º índice de base, e que vá ao encontro das
tabelas salariais de outros grupos profissionais de igual nível de exigência habilitacional e profissional
tendo a nova grelha salarial efeitos retroativos a janeiro de 2018.
Perante a alteração da data da discussão e aprovação das Apreciações Parlamentares, não é possível
aos Sindicatos decretar, nos termos legais, uma Greve para que os Colegas que desejem deslocarse à Assembleia da República possam assistir ao Plenário e estarmos concentrados de forma a
demonstrarmos a importância que têm para os TSDT esta iniciativa.
Assim, decidimos que VAMOS CONVOCAR UMA REUNIÃO/PLENÁRIO GERAL (10 ÀS 14 HORAS)
PARA OS TSDT DAS ENTIDADES EMPREGADORAS PUBLICAS DA ZONA DA GRANDE LISBOA,
que se irá realizar em frente à Assembleia da República e assim permitir que estes Colegas possam
participar.
Colegas a participação do maior numero possível de TSDT neste dia 12/4 é muito importante,
apesar desta alteração, que nos obrigou a mudar de planos, não devemos desistir nem baixar os
braços.

CONTAMOS COM TODOS
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES

AS DIREÇÕES SINDICAIS

