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REUNIÃO DO SECRETARIADO REGIONAL DOS AÇORES DO SINTAP REALIZADA
NO DIA 16 DE JULHO

Na sequência da sua reunião realizada hoje, dia 16 de julho de 2014, o Secretariado
Coordenador Regional do SINTAP/Açores torna público o seguinte:
I – Sobre a nova proposta de cortes nos vencimentos dos funcionários públicos.
1. A sua total rejeição e firme oposição à nova proposta de diploma do atual Governo da
República que reedita os cortes de 3,5% a 10% nos vencimentos dos funcionários públicos superiores
aos 1.500 Euros do tempo de José Sócrates.
2. Trata-se da reedição de uma solução injusta e agora extemporânea na medida em que faz
incidir de novo o esforço do equilíbrio das contas públicas sobre os mesmos trabalhadores, já de per si
bastante penalizados, numa altura em que se deixou de verificar a situação de emergência nacional
que justificou o pedido de auxílio financeiro feito à Troika em 2011.
3. Neste contexto, o SINTAP, na convicção que a presente proposta se encontra ferida de
inconstitucionalidade, irá diligenciar a nível nacional no sentido do Tribunal Constitucional ser
chamado a se pronunciar sobre ela no caso da Assembleia da República a vir a aprovar no próximo
dia 25 de julho.
II – Sobre a Remuneração Compensatória.
Neste particular, o SINTAP/Açores regista com satisfação a decisão do Governo Regional dos
Açores de proceder à reposição em vigor da Remuneração Compensatória criada em 2011 por Carlos
César na eventualidade daqueles cortes irem por diante, indo assim ao encontro do repto e pedido
oportunamente feito pelo SINTAP/Açores nesse sentido.
III – Sobre a recente remodelação governamental
1. O SINTAP/Açores espera sinceramente que a recente remodelação governamental seja
algo mais do que uma simples alteração de titulares e de orgânica, fazendo assim votos para que ela se
venha a traduzir numa melhoria efetiva das políticas seguidas pelo Governo Regional.
2. Neste sentido, o SINTAP pede e espera a imediata alteração do atual sistema de
financiamento e apoio às IPSS/Misericórdias que tem provocado a asfixia e estrangulamento das
atividades sociais por elas prosseguidas e conduzido a casos inaceitáveis de redução e despedimento de
trabalhadores da sua área social de intervenção, engrossando-se desta forma o número já alto de
desempregados na Região.

Sede

Lisboa: Rua Damasceno Monteiro, 114 | 1170-113 LISBOA | Tel: 21 01 22 600 | Fax: 21 01 22 699 | E-mail: sintap@sintap.pt | www.sintap.pt

Secções Açores
Angra do Heroísmo (Secção Coordenadora Regional): Rua do Barcelos, 21/23, Sé, 9700-026 Angra do Heroísmo | Tel: 295 628 887 | Fax: 295 628 888 | E-mail: sede@sintapazores.com | www.sintapazores.com
Ponta Delgada: Rua Dr. João Francisco de Sousa, 20-1º, 9500-187 Ponta Delgada | Tel: 296 629 749 | Fax: 296 284 192 | E-mail: pdl@@sintapazores.com
Horta: Calçada da Conceição, 11 r/c, 9900-082 Horta | Tel: 292 292 671 | Fax: 292 391 215 | E-mail: horta@sintapazores.com

COMUNICADO

Açores
Açores

IV – Sobre a Negociação Coletiva e o funcionamento do Conselho Consultivo da
Administração Pública
Neste ponto, e na esteira do tipo de sindicalismo de propositura, diálogo e concertação
social que nos carateriza, o SINTAP/Açores, face á entrada em vigor da nova Lei Geral de
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), pede e espera que os órgãos de Governo Próprio da
Região, nomeadamente o Governo Regional, respeitem, incentivem e deem integral
cumprimento às novas normas legais em matéria de negociação coletiva, possibilitando assim
o exercício efetivo da parte da cidadania que nos cabe por direito próprio na sociedade
portuguesa.
Face à vasta legislação nacional entretanto saída, e à necessidade de discutir novas
propostas de melhoria da organização e funcionamento da Administração Pública Regional e
do seu funcionalismo público regional, o SINTAP exorta ainda o Governo Regional a reunir e
revitalizar o papel do Conselho Consultivo da Administração Pública Regional, que não reúne
há já largos anos.

Açores, 16 de julho de 2014-07-14
SINTAP/AÇORES
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