Aumento dos Salários dos Trabalhadores Administrativos
Reuniu finalmente a Comissão Técnica para a revisão da Portaria de
Condições de Trabalho (PCT) para os Trabalhadores Administrativos
A Comissão Técnica do Ministério do Trabalho para a revisão
de 2015 da PCT para os Trabalhadores Administrativos
finalmente reuniu após 4 anos sem qualquer actualização da
tabela salarial (apesar da insistência e pressão constante do
CESP/FEPCES para a sua constituição, a última revisão da PCT
foi em 2011, publicada em 2012 e com efeitos a
1 de Abril 2012)

Julho 2015

Depois de realizar duas reuniões, a CT procedeu á consulta das
associações sindicais e patronais (dias 15 e 30 de Junho), concluiu os
seus trabalhos. A proposta que a Comissão Técnica vai apresentar ao
Governo é de 2% de aumento para a tabela salarial e 0,55 cêntimos
de aumento no subsidio de alimentação (passando para 4€) por cada
dia de trabalho.

Depois da realização das reuniões, o relatório da Comissão
que os representantes do Ministério vão apresentar tem
como critérios os seguintes:

A Comissão Técnica vai ainda propor ao Governo a
criação de um grupo de trabalho, à margem da
comissão, que possa dar contributos sobre
possíveis alterações ao clausulado.

Trabalhadores Administrativos (abrangidos pela PCT)

Assim, a proposta que a Comissão Técnica vai
apresentar ao Governo será de 2% para a tabela
salarial e 0,55 cêntimos de aumento no subsidio
de alimentação, com produção de efeitos ao 1º
dia do mês em que a portaria for publicada, não
será feita qualquer alteração ao clausulado.

Folha Sindical

O CESP/FEPCES apresentou como propostas
para a revisão da PCT o aumento de 30 euros
em todos os níveis salariais e de 0,55
cêntimos no subsídio de refeição com
produção de efeitos a 1 de Janeiro 2015.

▪ O valor da RMMG em 2015 – 505 euros
▪ Inflação de Abril-2012 (data da última
publicação) a Janeiro-2015 – 1.9%
▪ Previsão da Inflação para 2015 – 0.2%
▪ Actualização média da Contratação
▪ Remuneração Paga e Remuneração Devida
com base nos Quadros de Pessoal.

Actualização de dados
de sócios:
Actualiza telemóvel,
email, morada, empresa,
local de trabalho, empregado/desempregado,
etc. em:

www.cesp.pt

O CESP/FEPCES considerou que os aumentos
são muito insuficientes e que a proposta da
vigência é inaceitável, uma vez que nunca se
sabe quando é publicada a portaria e os
trabalhadores não têm aumentos desde
2012, o valor do subsídio de alimentação
para 4 € teve o nosso acordo pois esta era a
nossa proposta.
É fundamental exigir ao Ministro a publicação
imediata da PCT e que a vigência seja a
1 de Janeiro de 2015
Envia e-mail, fax ou carta para:
Ministro da Solidariedade, Emprego
e Segurança Social
Praça de Londres nº 2 -16º 1049-056 Lisboa
E-mail: gabinete.msss@msss.gov.pt
Fax: 21 842 41 08
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