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INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL DOS AÇORES APRESENTA
CONTRAPROPOSTA DE ACEEP SOBRE AS 35 HORAS AO SINTAP/AÇORES

Na sequência da proposta de Acordo de Entidade Empregadora Pública, ACEEP,
apresentada no passado mês de janeiro pelo SINTAP/Açores, destinada a repor o horário de
trabalho semanal nas 35 horas, o Instituto da Segurança Social dos Açores fez-nos chegar a sua
contraproposta que, tirando a novidade do banco de horas, respeita no fundamental o nosso texto
inicial.
Tendo em conta a recente polémica pública em torno da figura do banco de horas, e,
fundamentalmente, as consequências negativas que a sua adoção tem em termos de redução
substancial dos rendimentos daqueles trabalhadores que prestam muitas horas extraordinárias - que
leva muitos destes funcionários a rejeitar a troca proposta das 40 horas por uma figura que os lesa e
muito, o SINTAP/Açores vai proceder a uma série de reuniões plenárias com os cerca de uma
centena e meia de trabalhadores seus associados deste instituto, e não só, com vista a auscultá-los
sobre qual deve ser o sentido da nossa decisão final a tomar nesta matéria.
Para o efeito, o SINTAP/Açores vai solicitar através dos seus delegados sindicais o
agendamento imediato de reuniões sindicais nos próprios locais de trabalho, admitindo-se mesmo a
realização de uma sondagem, por voto secreto, aos trabalhadores em geral para aquilatar da sua
vontade soberana.
Açores, 12 de fevereiro de 2014
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