AOFA
Associação de Oficiais
das Forças Armadas

Trafaria, 7 de dezembro de 2017.

Exmo. Senhor

Chefe do Gabinete de
Sua Excelência o Ministro da Defesa Nacional

ASSUNTO:

TEMPO

DE

SERVIÇO

NAS

CARREIRAS,

CARGOS

OU

CATEGORIAS INTEGRADAS EM CORPOS ESPECIAIS.
Referência: Proposta de aditamento à Proposta de Lei n.º 100/XIII/3.ª
“Orçamento do Estado para 2018” – Artigo 19.º-A

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) acompanhou com grande
atenção e elevado interesse o processo de proposição, discussão e votação da
Proposta de Lei descrita em referência.
Conforme consta da proposta do art.º 19.º-A aprovada: “A expressão
remuneratória do tempo de serviço nas carreiras, cargos ou categorias integradas em
corpos especiais, em que a progressão e mudança de posição remuneratória dependam
do decurso de determinado período de prestação de serviço legalmente estabelecido para
o efeito, é considerada em processo negocial com vista a definir o prazo e o modo para
a sua concretização, tendo em conta a sustentabilidade e compatibilização com os
recursos disponíveis.”
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Tendo em vista a necessidade de definir em processo negocial com as
Associações Sócio Profissionais, a exemplo de outros corpos especiais, a expressão
remuneratória do tempo de serviço nas carreiras, cargos ou categorias das Forças
Armadas, em que a progressão e mudança de posição remuneratória dependem do
decurso de determinado período de prestação de serviço legalmente estabelecido
para o efeito, com vista a definir o prazo e o modo para a sua concretização,
tendo em conta a sustentabilidade e compatibilização com os recursos disponíveis;
Tendo em vista o cumprimento do disposto na al. a) do art.º 2.º da Lei Orgânica
n.º 3/2001 de 29 de agosto, – Lei do direito de associação profissional dos militares
– que permite conformar o processo negocial acima citado, aprovado pela Lei
Orçamental em causa;
Solicitamos por este meio, a S. Ex.ª o Ministro da Defesa Nacional, que informe
esta associação socioprofissional das datas previstas para a concretização do
processo negocial acima referido, assim como da agenda que se pretende
implementar para a mesma.

Com os melhores cumprimentos,

O Presidente

António Augusto Proença da Costa Mota
Tenente-Coronel

