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SINTAP PEDE À ASSEMBLEIA REGIONAL QUE DEVOLVA AO GOVERNO
PROPOSTA DE DIPLOMA SOBRE AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
O SINTAP foi recebido hoje, pelas 11h30, na Assembleia Regional, pelo Presidente da
Comissão de Política Geral, por causa da proposta de alteração do decreto legislativo regional
sobre o SIADAPRA, Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho dos
funcionários públicos dos Açores.
O SINTAP alertou a ALR para inconstitucionalidade formal daquela proposta resultante
do facto do Governo Regional, em flagrante violação daquilo que a Constituição e a lei
dispõem sobre a matéria, não ter promovido a participação e negociação coletiva com os
sindicatos dos trabalhadores da Administração Pública a que era obrigado a fazer, tendo
consequentemente solicitado a devolução desta proposta ao Governo para que este possa
cumprir e respeitar os princípios e regras da democracia participativa nesta matéria.
O facto do atual diploma sobre o SIADAPRA (DLR n.º 41/2008/A, de 7 de agosto) ter
sido na altura alvo de negociação coletiva com os sindicatos por parte do Governo Regional, e
deste ter promovido recentemente a negociação do estatuto do pessoal docente com os
sindicatos do setor, através da sua Secretaria Regional da Educação, torna mais flagrante e
estranha a atuação seguida aqui.
Porque estão em causa princípios basilares do funcionamento do nosso regime
democrático participativo, o SINTAP admite vir a suscitar a questão da inconstitucionalidade
em apreço junto do Representante da República e do Provedor de Justiça, na eventualidade de
tal ser necessário, com vista a obter de uma vez por todas uma clarificação e pronunciamento
sobre a matéria.
Açores, 4 de setembro de 2015
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