COMUNICADO

Açores

SINTAP RECEBIDO EM AUDIÇÃO PELA COMISSÃO DE ECONOMIA DA
ASSEMBLEIA REGIONAL A PROPÓSITO DA PETIÇÃO DE
ATUALIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR/SUBSÍDO DE
INSULARIDADE
O SINTAP vai ser recebido, em sede de audição, pela Comissão de Economia da Assembleia
Regional, na delegação de Ponta Delgada, no dia 6 de junho, segunda-feira, pelas 15H30, a propósito
da petição subscrita pelo SINTAP e por cerca de 5.000 trabalhadores, na qual se reivindica a
atualização em 10% da remuneração complementar/subsídio de insularidade.
O SINTAP solicitou no final do ano passado a abertura de um processo negocial com o
Governo Regional tendente à atualização da remuneração complementar que permitisse aos
trabalhadores com mais baixos vencimentos das administração públicas regional e local fazer face à
degradação do seu poder de compra em virtude das suas remunerações não serem alvo de quaisquer
aumentos desde 2010 e ao agravamento dos custos de insularidade entretanto verificado.
O Governo Regional, ignorando o nosso pedido de negociação coletiva, resolveu, de forma
unilateral, impositiva e discriminatória, não atualizar aquela remuneração complementar enquanto
procedia à atualização dos complementos regionais de pensão e de abono de família em 5% e 10%.
Foi perante isto que o SINTAP fez uso da figura da petição popular, esperando que, através
desta iniciativa, se faça justiça aos trabalhadores das administrações públicas regional e local,
discutindo-se e fazendo-se finalmente aprovar na Assembleia Legislativa uma atualização da
remuneração complementar, sem prejuízo do recurso a outras formas de luta como manifestações,
vigílias e mesmo greve na defesa desta sua reivindicação.
Açores, 3 de junho de 2016
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