
Cavaco tem uma semana para
enviar leis para o Constitucional

FUNÇÃO PÚBLICA

Osdiplomasque estabelecem o au
mento do horário de trabalho e o
novo mecanismo de mobilidade
com despedimentos já estão nas
mãos do Presidente daRepública

Os diplomas saíram ontem do
Parlamento e ao que o Negócios
apurou jáchegaramaBelém Quer
isso dizer que o Presidente da Re
pública tem vinte dias até 28 de
Agosto paradecidir seospromul
gaou se osveta Oprazoémaiscur
to no entanto para decidir se os
envia ou não para o Constitucio
nal oito dias

O envio para fiscalização pre
ventiva a hipótese mais desejada
pelos sindicatos da Função Públi
ca é também sugerida nomemo
randoque saiuda sétimaavaliação
da troika que explicaqual a estra
tégiadoGoverno

Em primeiro lugar as refor
mas serão desenhadas tendo em

conta o princípio da equidade en
tre público e privado e entre gera
ções bem como a necessidade de
enfrentar asustentabilidadedo sis

tema de segurança social Em se
gundo lugar a legislação serájus
tificadacom as regras do PactoOr
çamental Em terceiro lugar oGo
verno irá basear se tanto quanto
possível emleisgenéricas emvez
de leis do orçamentodo Estado o
que é consistente com a natureza
estruturaldas reformas pode ler
se no relatório daComissãoEuro

peia sobre a sétima avaliação
Isto também abre a possibili

dade de apreciaçãoconstitucional
préviadas referidas leis permitin
do assim uma reacção atempada
porpartedoGoverno casoas refor
mas levantem problemas consti
tucionais acrescentaodocumen
to

Os sindicatos que pedem ao
PresidentedaRepúblicaqueenvie
o diploma para o Constitucional
entendemqueoaumentodohorá
rio de trabalho sem a correspon
dente subida da remuneração re
presenta na prática um corte sa
larial violando o artigo daConsti
tuiçãoquegarante a remuneração
do trabalho Argumentam além
disso que a possibilidade de des
pedimentos na Função Pública
lesa as expectativasdagrande fatia
de funcionários públicos que em
2009 perderam o vínculo de no
meação com a promessa de que
manteriam a protecção do despe
dimento

O secretário de Estado daAd
ministração Pública HélderRosa
lino tem vindo a dizer que enten
de que os dois diplomas estão em
conformidade com a Lei Funda
mental

SeCavaco Silvanãoenviarosdi

plomas para o Constitucional os
deputados deverão fazê lo mais
tarde O PS utilizará todos os
meios políticos e constitucionais
ao seu alcance para que estas leis
não sejam aplicadas disse o líder
parlamentar Carlos Zorrinho no
dia em que foram aprovadasCAP
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