
Contratos individuais valem 69 milhões na função pública
Remunerações Contratos de vínculo priva
do naAdministração Pública Central são pe
quenaparte no total de quase 13 milmilhões

MIGUEL MARUJO

Os contratos individuais de traba
lho naAdministração PúblicaCen
tral atingemumpoucomais de 69
milhões de euros Estevalordas re

munerações de vínculo privado
contabilizado apartir do relatório
preliminar de Caracterização ge
ral dos sistemas remuneratórios da
Administração Pública ainda é
umapequenaparte do total das re
munerações ilíquidas anuais do
Estado Aos 69 328170 de euros os
ministérios pagammais quase 13
milmilhões 12 843 266 761 de eu
ros namodalidade de vínculo pú
blico

Os ministérios da

Educação e Ciência
dasFinanças e daEco
nomia são aqueles
que em 2012 ano a
que se refere o relató
rio mais contribuíramno capítulo
de remunerações dos contratos in
dividuais de trabalho

Só oMinistériodosNegóciosEs
trangeiros não apresentacontratos
devínculo privado de acordo com
o documento daDireção Geralda
Administração edoEmpregoPúbli
co tuteladapelo demissionário se
cretário deEstado daAdministra

ção Pública HélderRosalino e que
resulta da informação disponibili
zadapelas próprias entidades

O Ministério da Educação é

tambémo demaiordimensãonos

contratos públicos ultrapassando
os novemil milhões de euros dei
xando alarga distância osministé
rios daJustiça daAdministração
Interna e da DefesaNacional que
apresentam remunerações infe
riores a845 milhões de euros

O relatório que discrimina esta
informação é umprimeiro levanta
mento dos sistemas de remunera

ções daadministração pública no
meadamente os suplementos pa
gosaos trabalhadores públicos Por
ano oEstado gasta700milhões de
euros comeste tipo de remunera

ção a que acrescem os saláriosbase Objetivo confessado pelo
Governo criar uma
tabela única dos su

plementosjáem2014
parapouparmais de
65milhões de euros
Nafatura anual os

militares e as forças
de segurança acabam por pesar
mais como já explicou o DN Os
funcionários daAdministração In
terna e daDefesa Nacional ficam

com52 do valor pago em suple
mentos remuneratórios ao nível da

Administração Central
Estebolo é explicado pormuitos

teremprofissões de alto risco mas
a terceira alíneacommaior despe
saanual é ado Fundo de Estabiliza

çãoTributária 58milhões de euros
ou seja 8 do total de despesa
criado para os serviços com res

ponsabilidades diretas naliquida
ção cobrança e informatização dos
impostos Como classifica o pró
prio relatório entre as mais rele

vantes aonível dedespesa destacase aPolíciade SegurançaPública
com 17 do total aAutoridade
Tributária e Aduaneira 11 eo
Exército com 10

O Governo pretende avançar
para uma unificação dos suple
mentos remuneratórios Aquanti

dade de suplementos diferentes
atribuídos emcadaministério pa
rece serumcatalisador de despesa
jáqueministérios commaior des
pesa são também os que apresen
tammaiornúmero de suplementos
diferentes afirma se no relatório

Há280 suplementos identifica
dos neste estudo dos quais 52 re
gistaram uma frequência baixa
menos de cinco vezes Como se
refere no documento a frequência

de atribuição dos suplementos
não tem correspondência direta
aos trabalhadores

Umalvodestaintenção governa
mentalpoderá ser por exemplo o
abonomensal para toque do sino
nascerimónias solenes e colocação
dasbandeiras vercaixa dado em
exclusivo peloMinistério de Nuno
Crato Outros suplementos como o
da lavagem de viaturas são dados
portodos osministérios

Diário Notícias

9

S/Cor

518

56361

Nacional

Informação Geral

Diario

Página (s):
Imagem:

Dimensão:

Temática:Periodicidade:

Classe:

Âmbito:
Tiragem:28122013

Política


