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BENEFÍCIOS DO ACEEP SOBRE AS 35 HORAS ASSINADO ENTRE A CÂMARA
MUNICIPAL DE PONTA DELGADA E O SINTAP/AÇORES
No passado dia 20 de fevereiro de 2014 o SINTAP/Açores assinou um Acordo de Entidade
Empregadora Pública (ACEEP) com a Câmara Municipal de Ponta Delgada que permitirá aos
trabalhadores autárquicos nossos associados passarem a ter de novo o horário de trabalho semanal
das 35 horas.
Importa referir que o SINTAP/Açores só avançou para a assinatura do ACEEP em apreço
por entender que o texto final acordado acautelava os interesses de ambas as partes e após obter a
anuência dos seus associados.
Eis as vantagens que os nossos associados retiram deste ACEEP:
1. Passam a beneficiar do horário semanal das 35 horas assim que se der a publicação e entrada em
vigor do ACEEP no Diário da República, 2ª série – desta entrada em vigor daremos oportunamente
divulgação prévia;
2. O regime de trabalho da adaptabilidade acordado só é aplicável desde que se verifiquem
circunstâncias relevantes e devidamente fundamentadas e após auscultação prévia do SINTAP, não
implicando em caso algum o aumento do horário de trabalho médio de trabalho;
3. Este regime da adaptabilidade em apreço significa que um determinado trabalhador possa fazer,
durante um certo tempo, até 4 horas de trabalho a mais por dia, sendo compensado com uma redução de
trabalho em horas, dias ou meios-dias, de modo a que o aumento do trabalho extra não acarreta qualquer
aumento do horário médio de trabalho semanal, que se mantém sempre nas 35 horas, sem prejuízo do
subsídio de refeição;
4. No que concerne à adaptabilidade individual, importa referir ainda que a sua aplicação depende
da concordância expressa do trabalhador nesse sentido;
5. Por fim, refira-se que o regime da adaptabilidade, ao permitir que o trabalho extraordinário seja
compensado com folgas, evita o desconto dos valores pagos como horas extraordinárias na respetiva
remuneração complementar.
Por isto, pelas 35 horas, valeu a pena negociar e concluir o presente ACEEP.
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