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Moção 

Apoio à luta dos trabalhadores da Administração Pública 

 

Considerando que: 

- Os trabalhadores da Administração Pública, central e local têm visto ano após ano o seu 

salário diminuído, em virtude de não ter existido nem aumento salarial nem actualização 

salarial desde do ano de 2010; 

- Os trabalhadores da administração local virão a inflação aumentar em 13.27% entre 

2010 e 2021, estimando-se que a perda real de salário para um técnico superior se cifre 

em 20,1% (-229€), um assistente técnico em 14,6% (-106€) e um assistente operacional 

em 3,5% (-19€); 

- O chamado aumento salarial dos trabalhadores da Administração Pública, algo que nem 

actualização salarial foi, pois ficou abaixo da inflação registada e o actual Governo não 

pretende ir além do que já foi a sua actualização salarial, numa altura em que a inflação 

homologa registada está nos 7,2%; 

- A tabela remuneratória única não é revista e o aumento do salário mínimo nacional 

eliminou posições remuneratórias, pelo que é urgente a sua correção e a garantia da 

proporcionalidade entre escalões remuneratórios; 

- O SIADAP sistema de avaliação para os trabalhadores da Administração Pública para 

além de discriminatório impõem quotas e desvaloriza os trabalhadores, pelo que se 

impõem a sua revogação e um sistema de avaliação que valorize os trabalhadores e não 

os penalize; 

- É necessário reforçar os serviços públicos nomeadamente o Serviço Nacional de Saúde, 

a Educação e a Segurança Social de forma a garantir uma melhor resposta às populações; 

- Os trabalhadores da Administração Pública irão efectuar uma manifestação no próximo 

dia 20 de Maio, pelas 15h, em Lisboa do Marquês de Pombal-Assembleia da Republica, 

pelo aumento dos salários, pela correção da tabela remuneratória única, pela revogação 

do SIADAP, pela valorização das carreiras profissionais e dos serviços públicos. 
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A Assembleia Municipal de Setúbal, reunida no dia 10 de Maio de 2022, delibera: 

- Solidarizar-se com a jornada de luta dos trabalhadores da Administração pública central 

e local; 

- Apelar aos trabalhadores das autarquias do concelho de Setúbal para a sua participação 

efectiva na presente manifestação. 

 

Dar conhecimento da presente moção aos órgãos representativos dos trabalhadores da C.M. Setúbal (CT e 

Comissões Sindicais e respetivos sindicatos) 

  

 Assembleia Municipal de Setúbal, 10 de Maio de 2022 

 

Os eleitos da CDU, 

 

 

 

 


