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PRIMEIRA LINHA FUNÇÃO PÚBLICA 

Miguel Baltazar 

A inexistência de um sistema de informação integrado impede Mário Centeno de ter uma visão geral e detalhada do efeito das progressões na massa salarial. 

Salários começam a ser pagos 
hoje. Aumentos só vêm depois 
O Governo não consegue garantir que haja organismos públicos a pagar já este mês 
os aumentos decorrentes das progressões salariais, mas assegura que ninguém perderá 
dinheiro e que as valorizações remuneratórias chegarão depois com retroactivos. 

MANUEL ESTEVES 
email©negocios.pt 
CATARINA ALMEIDA PEREIRA* 
catarinapereira@negocios.pt  

sfuncionáriosda ad-
ministração central 
começarnapartirde.  
hoje, a receber o sa-
láriodeJaneiromus 

quem está à espera dever o salários 
aumentar em virtude da progressão 
na carreira deverá ficardesapontada 
O Governo não diz que ninguém re- 

ceberá, mas também fião é capaz de 
indicar qualquer organismo onde se 
esperam valorizações remunerató-
rias. Nem o Ministério das Finanças, 
nem nenhum outro ministério. 

Apesar da insistência do Negó-
cios junto de todos os ministérios 
nos dois últimos dias, as Finanças 
centralizaram o processo e a única 
resposta que enviaram foi a que já 
tinham enviado na última sexta-fei-
rit"os serviços têm realidades mui-
to diversas em termos de número de 
efectivos, procedimentos e sistemas 
de processamento salarial, o que 
pode originar, na administração pú -  

blica, momentos distintos do pri-
meiro processamento que incorpo-
re as valorizações remuneratórias, 
inclusive pela necessidade de ajus-
ta mento dos sistemas informáticos 
de processamento salarial". 

Foi esta resposta que levou o jor-
nal Público a escrever no sábado 
que nem todos os funcionários pú-
blicos iriam receber os aumentos 
das progressões este mês. Harém, os 
atrasos parecem ser mais generali-
zados: a haver aumentos, será para 
poucos funcionários. 

Ao que o Negócios conseguiu 
perceber, a ausência de informação  

e de respostas do Governo parece 
resultar da inexistência de uma base 
de dados centralizada sobre os sa-
lários e progressões dos funcioná-
rios públicos, que não existe nas Fi-
nanças e na maior parte dos minis-
térios. 

Por outro lado, como os salários 
dos trabalhadores começam a ser 
processados logo na primeira sema-
na do mês, torna -se quase impossí-
vel aos serviços integrarem no ven-
cimento de Janeiro os aumentos 
das progressões. É o que acontece, 
por exemplo, no caso das escolas 
(ver texto à direita). 

Assim. será preciso esperar por 
Fevereiro ou Março para que os 
funcionários públicos sintam no seu 
bolso° efeito da progressão nas car-
reiras, que estão congeladas há mais 
de uma década. Isso não significa 
que percam o direito ao aumento de 
Janeiro, pois conforme já explicou 
o Governo este será pago mais tar-
de com retroactivos. 

O descongelamento foi uma das 
grandes bandeiras dos partidos que 
suportam o Governo no Parlamento 
e suscitou duras negociações das 
quais resultou uma reposição gradual 
das progrewõm os funcionários que 
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Rui Miguel Pedrosa 

Cerca de 50 mil professores têm direito a progredir até ao "Nd do 

Alívio fiscal pode 
ficar para Fevereiro 

Não é só pelas progressões na 
carreira que os funcionários pú-
blicos vão ter aumentos este ano. 
Também vão beneficiar das me-
xidas no IRS, seja pelo desdobra-
mento dos escalões de IRS, seja 
pelo aumento do mínimo de exis-
tência. Estas duas medidas reflec-
tem-se nas tabelas de retenção na 
fonte e como tal nos salários lí-
quidos dos funcionários. Porém, 
também aqui as Finanças não po-
dem assegurar que os salários 
processados no início deste mês 
se baseiam nas novas tabelas. 
Não é isso que costuma aconte-
cer e, mesmo tendo sido publica-
das invulgarmente cedo, é impro-
vável que se apliquem já em Ja-
neiro. As diferentes realidades de 
cada ministério podem "originar 
momentos distintos do primeiro 
processamento integrando os va-
lores das novas tabelas de reten-
ção na fonte de IRS", responde-
ram as Finanças. O imposto tam-
bém baixa por via da eliminação 
definitiva da sobretaxa. 

tenham cumprido os critérios para 
progredir na carreira terão direito a 
25% da revalorização salarial entre 
Janeiro eAgosto, passando a 50% en-
tre Setembro e Dezembro.° restan-
te será regularizado no ano seguinte. 

Despesa é incerta 
O Governo estimou no final do 

ano passado que seriam cerca de 
400 mil os funcionários públicos a 
poderem progredir durante 2018. 
Porém, esta pode ser uma estima-
tiva rudimentar. São as próprias Fi-
nanças que parecem reconhecê-lo 
ao afirmarem que "o número con-
creto de trabalhadores com valori-
zação remuneratória decorrente do 
descongelamento. assim como a 
despesa associada, serão conheci-
dos à medida que os serviços fina-
lizem o processamento de todas as 
situações relativas aos seus traba-
lhadores". E, conclui o ministério, 
"prevê-seque até ao final de Janei-
ro comece a ser disponibi I izada in-
formação quantitativa sobre este 
tema". Só então ficará mais clamo 
real impacto orçament al desta me-
dida, que o Govenw estima cm 180 
milhões de erros. et 

"411- H  RI" 

Processo 
avança sem 
comunicação 
de pontos 

A lei prevêque todos os funcioná-
rios públicos sejam informados 
do númemde pontos queobtive-
ram ao longo dos últimos anos na 
avaliaçãodecksempenhoeécom 
basenessedocumentoque aspes-
soas podem reclamar. Mas as Fl-
nanças estão agora a pedirquem 
serviços avancem.  com  o proces-
samefitodasprogressões (quees-
tão atrasadas) independente-
mente do momento em que en-
viam essa comunicação, que não 
tem prazo. 

"Apartirda publicação da lei 
do orçamento de Estado de 
2018, os serviços apenas terão 
que reunir a informação que já 
detenham e dela extrair as devi-
das consequências remunerató-
rias", arrumou °Governo. Isto si-
gnificaquepodem começar a pa-
gar as progressões mesmo que 
não tenham comunicado os 
pontos às pessoas? "Sim. A co-
municação destina-se a garantir 
que os trabalhadores detenham 
informação detalhada acercada 
sua situação remuneratória", 
responde fonte oficial do Minis-
tério das Finanças. 

Há funcionários públicos 
que já podem consultaras seus 
pontos nos sistemas informáti-
cos internos dos serviços, mas as 
nnanças esclarecem que isso 
nãobasta,já que "a comunicação 
depontos deverá ser formal. uti-
lizando os meios definidos no"a 
comunicação de pontos deverá 
ser formal, utilizando os meios 
definidos no Código do Procedi-
mentoAdmin1strativo". Se a pes-
soa não concordar "pode recla-
mar, nos tornos legaisou, nosca-
sos em que issoé possível, solici-
tando ponderação curricular". 

Esta semana. nas perguntas 
e respostas publicadas na pági-
na da DGAEP, o Governo já ad-
mitia saltar outrosprocedimen-
tos, de forma a agilizar um pro-
cesso que está atrasado. Expli-
cou por exemplo que não é pre-
ciso esperar que esteja concluí-
do o processo de ponderação 
curricular, A ideia é que depois 
haja acertos. ecAp  

100 mil professores terão esse 
direito ao longo do ano de 2018: 
O que se para alguns pode acon-
tecerjá em Janeiro, para outros 
só acontecerá nos meses segu i n-
tes do ano. - 

I I á ainda mais de quatro  
profemoresvinculadosdurantee 
poiododecongelamentoque de, 
veriam vero seu salário imedia-
tamente actualizado em função 
do tempo de serviço mas José 
Manuel Costa, dirigente da 
Fenpmf, explica que a portaria 
não foi publicada."Háqueaguar-
dar a publicação da portaria". Ó 
mesmo acontece com a que defi-
ne as regras de acesso ao 5.° e 7.°  
escalão. Nos casos em que hou-
wratnms, as pro~es são pa-
g,as mais tarde com nein xictivos. 

Professores ameaçam 
convocar mais greves 
As negociações culminaram 

na assinatura  de uma declaração 
de compromisso que prevê que 
o tempo venha a ser reconheci-
do a partir de 2019. Na prática 
isto aceleraria as progressões 
previstas para os próximos anos, 
já que não está previsto que a re-
cupera. ção do tempo tenha efei- 
tos antes de 2019. - 

Esta quarta-feira, dois me-
ses depois da assinatura do com-
promisso, dez orgailizações sin-
dicais fizeram wn balanço "mui-
to negativo" nesta "Fase intermé-
dia das negociações", em parte 
devido aos resultados das nego-
ciações sobre reposicionamen-
to da carreira dos ex-contrata-
dos e sobre acesso ao 5.° e 7.° es-
calão. Em comunicado, admiti-
ram a hipótese de greves emfe-
vereiro e Março. Está mareada 
uma reunião para o próximo dia 
24 deJaneirosobre o tema mais 
complicado: a recuperação de 
tempo de serviço.  ■ 

CATARINA ALMEIDA PERORA 

Professores 
sem progressões 
em Janeiro 

Nem professores nem funcionários das escolas recebem 
progressões em Janeiro, revela a associação dos directores de 
escola. Sindicatos fazem nesta fase um "balanço negativo" das 
negociações com o Governo e ameaçam convocar mais greves. 

Asescolas públ iras de ensino bá-
sico e secundário não estão em 
condições de pagar este mês os 
salários com progressões, segun-
do explicou ao Negócios o pre-
sidente da associação de direc-
tores, Filinto Lima. O atraso 
afectu tanto os professores como 
o pessoal não docente. 

"Nenhuma escola pode pa-
gar nada [relacionado com pro-
gresssões] em Janeiro. Os salá-
rios foram processacjós até dia 8 
e só depois começamos a enviar 
a infonnaçãosobreprogressões, 
no âmbito do recenseamento" 
cujo prazo termina dentro de 
dias, afirmou o presidente da As-
soeiação Nacional de Directores 
de Agrupamentos de Escolas 
Públicas. "Este mês era impos-
sível processar os salários já com 
as progressões". 

O Negócios confrontou o 
Ministério da Educação com 
esta questão, já na quarta-feira. 
mas apesar da insistência não 
obteve resposta 

Foram os professores que 
mais dores de cabeça deram ao 
Governo durante a elaboração 
do orçamento que retirou os tra-
vões às progessões na carreira 
Isto porque nesta carreira se par 

Bride essencialmente (mas não 
exclusivamente) por tempo e o 
Governo não quis reconhecer o 
tempo de trabalho prestado du-
rante o período de congel amen-
to (entm 2011e2017),o queatra-
sa as progrrssões.0 não reconbe-
cimento desse tempo de traba-
lho ficou previsto nas anteriores 
leis do Orçamento do Estada 

Assim, no cenário inicial, um 
professorque só progrida ao fim 
de quatro anos e que tenha che-
gadó ao final de 2011 com um 
ano deserviço após a última pro-
gressão só terá direito a progre-
dir dentro de três anos, ou seja. 
em 2021.0 Governo afirma que 
apesardisso cerca de metade dos 

66 
Este mês era 
impossível processar 
os salários já 
com as progressões. 
FILINTO LIMA 

Presidente da Associação 
de Directores de Agrupamentos 
de Escolas Públicas 
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Miguel 

PRIMEIRA LINHA FUNÇÃO PÚBLICA 

Conselho consultivo 
quer pagar 
mais a dentistas 

Depois dos médicos, também os dentistas 
criticam os preços praticados pela ADSE. 
Conselho consultivo é sensível à questão 
para garantir mais cobertura. 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarinapereira@negocios.pt  

O PresidentedaADSE ale-
ga que sem a aprovação 
das novas tabelas, que es-

tão a ser contestadas pelos privados, 
o subsistema poderia entrar já este 
ano em "défice de tesouraria". Mas 
as versões divergem: enquanto a 
ADSE garante que algumas das al-
terações mais polemicas tiveram o 
acordodos privados, eque pode ain-
da aceitar novas propostas, a Asso-
ciação Portuguesa de llospitaliza-
ção Privada (APHP) destaca que 
não houve na reunião desta quinta-
feira por parte da ADSE qualquer 
abertura para negociar. 

"Foi informado o Senhor Presi-
dente da APHP da urgência da im-
plementação das alterações apre-
sentadas, porque em caso contrário 
poderia a exploração da ADSE já no 
mode 2018 vir a gerar um saldo de 
tesouraria negativo, considerando 
que se venham a manter as taxas de 
crescimento da despesa como regi- 

me convencionado e com o regime 
- livre verificadas nos últimos três 
anos", sem considerar° impacto do 
eventual alargamento de imeriçÕes, 
revelou numa resposta escrita ao 
Negócios o presidente da ADSE, 
depois de uma reunião com a 
APHP. 

A ADSE garante que algumas 
das alterações mais polémicas tive-
ram no pa.ssado o acordo da APIIP 
"É por exemplo o caso da margem 
estabelecida sobreo preço do me-
dimmento a ser disponibilizado em 
unidose durante um internamento 
de um beneficiário da ADSE," que 
seni de 40% sobre° PVPdessc me-
dicamento, proposta que a ADSE 

Não houve 
qualquer 
demostração 
de abertura 
para negociar. 
ÓSCAR GASPAR 
Presidente da APHP 

garante que foi feita por "um dos 
membros da direcção da APHP". 

"É também o caso do estabele-
cimento de preços fechados por 
'procedimento cirúrgico, metodolo-
gia com a qual a APHP veio a con-
cordar por carta enviada em devido 
tempo à ADSE", prossegue Carlos 
Liberato Baptista, manifestando 
abertura para incluir propostas dos 
privados até dia 26, de forma a que 
a nova tabela entre em vigor a 1 de 
Março. 

As versões são distintas. Minu-
tos antes, o presidente da APHP 
afirmava que não houve na reunião 
desta quinta-feira "qualquer de-
monstração de abertura" por parte 
daADSE para negociar. 

Em declarações ao Negócios, 
Óscar Gaspar. que estima que os 
hospitais privados possam perder 
mais de 10% com a facturação (a 
ADSE fala em 6%) mostrou-se es-
pecialmente preocupado com o va-
lor proposto para os limites de fac-
turação dos medicamentos, inter-
namentos, colonoscopias e endos-
copias. "O que a ADSE diz é que 
precisa de reduzir despesa. Mas a 
boagéstão não é feita através decor-
tes administrativos":fil  

A Ordem dos Médicos Dentis-
tas (OM D) juntou esta quinta-
feira a sua voz ao coro de críti:-
cas à ADSE. Mas as pretensões 
dos dentistas coincidem pelo 
menos em parte com as preo-
cupações manifestadas pelo 
Conselho Geral e de Supervi-
são, o órgão consultivo que tem 
tido maior peso político nas de- 
cisões da ADSE. . 

O parecer sobre as novas ta-
belas que foi-aprovado na sema-
na passada por unanimidade -
por sindicatos, associações de 
reformados e representantes do 
Governo também defende, in-
directamente, um aumento do 
montante pago no caso da me-
dicina dentária, de forma a 
atrair mais prestadores. 

Começando por referir que 
no caso da medicina dentária 
não há alterações às tabelas, o 
Conselho Geral e de Supervi-
são defende que no futuro isso 
aconteça: "O CGS considera! 
que deve ser ponderada futur4-
mente uma revisão tendo em 
vista assegurar maior cobertu-
ra de serviços por parte • da 
ADSE", lê-se no parecer apro-
vadõ na semana passada. 

O apoio ao eventual au-
mento de transferências da 
ÁDSE para os dentistas foi as- 

64 
Deve ser ponderada 
futuramente uma 
revisão Ida tabela] 
tendo em vista 
assegurar maior 
cobertura. 
Conselho Geral e de Supervisão 

sumido por José Abraão, da Fe-
sap, que na semana passada se 
mostrou-se disponível para 
apoiar essa decisão, no caso das 
consultas e da medicina dentá-
ria de forma a incentivar"a ade-
são de mais prestadores às con-
venções". 

Na interpretação de Euge-
nio Rosa, um dos membros do 
conselho consultivo, isto signi-
fica que "pode haver aumentos 
de encargos para a ADSE, mas 
sempre sem mais encargos para 
os beneficiários. Outra forma 
de aumentar a cobertura, além 
do preço, é incluir tratamentos 

que não estão incluídos ." 
Quando em Outubro a 

ADSE apresentou uma primei-
ra proposta de revisão das tabe-
las o presidente da ADSE, Car-
los Liberato Baptista, afirmou 
ao Negócios que ia avançar 
com uma "reformulação total 
da tabela de medicina dentá-
ria", que desaconselhava com-
parações. 

No entanto, segundo os do-
cumentos da altura, "em si mu-
!ações efectuadas, nas situações 
comparáveis, a nova proposta 
representa acréscimos de en-
cargos para aADSE e para o be-
neficiário que se situam em mé-
dia acimados 2596". Só que esta 
proposta não avançou porque 
aumentava encargos para os 
beneficiários. 

Foi em declarações à agên-
cia Lusa que o bastonário da 
Ordem dos Médicos Dentistas, 
Orlando Monteiro da Silva 
contestou os valores pagos. "Há 

. um conjunto de situações que 
estão a limitar os utentes da 
ADSE a aceder a tratamentos 
de qualidade", di&se. "A propos-
-ta que vem vai ao arrepio do que 
tinha sido finnado."NCAP 

A APHP estima que os privados percam mais de 10%. A ADSE diz que em causa está 6% da facturação dos convencionados. 

ADSE diz que novas 
tabelas evitam défice 
Há versões distintas sobre a negociação. A ADSE garante que há alterações 
polémicas que tiveram no passado o acordo dos privados e admite aceitar 
propostas. A APHP destaca que não houve ontem abertura para negociar. 
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Trump 
termina 
primeiro 
ano com 
economia 
em alta 

Filipe Duarte Santos 

É necessário 
procurar novos 
conceitos 
de prosperidade 

IAS A corrida ao 
minério do futuro 
chegou a Portugal 
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Bancários 
vão precisar 
de curso 
para dar 
crédito à 
habitação 

Subida de preços 
nos autocarros 
em investigação 
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Maioria 
da Função 
Pública sem 
aumentos 
em Janeiro 
Alívio fiscal e progressões só 
deverão chegar no próximo mês 

ADSE avisa que sem novas 
tabelas entrará em défice 
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JUNTOS 
SW CONTRIBUIMOS 

PARA O VOSSO 
SUCESSO! 

work QOARTE IRA 
PORTWAO 

LISBOA coseu 
tempo;n  o  

www.swork.pt geral@swork pt 
Telef: 217 959 482 289 388 531 

2112 422 412 

A rebelião 
das energéticas 
contra o Estado 
português 

A EDP e a Endesa, lideradas por António Me-
xia e Nuno Ribeiro da Silva, Intensificaram 
a guerra juridica contra o Governo. 

EMPRESAS 20 e 21 

Ricardo Lima 
deixa liderança 
da Cimpor 
EMPRESAS 


