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SINTAP PROMOVE REUNIÕES SINDICAIS NOS LOCAIS DE TRABALHO
DOS TRABALHADORES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DA TERCEIRA

O SINTAP vai iniciar a partir de amanhã, quarta-feira, dia 21 de janeiro, a sua ronda anual
de reuniões sindicais nos locais de trabalho com os trabalhadores dos diversos serviços públicos
sedeados na ilha Terceira, que se prolonga até sexta-feira, de acordo com o programa que se anexa.
Ouvir os trabalhadores sobre os principais problemas e preocupações que os afetam ao nível
do seu local de trabalho e informá-los sobre as consequências e alterações da nova Lei de Trabalho
em Funções Públicas na sua relação profissional de trabalho, em termos de direitos e deveres e de
férias, faltas e licenças, bem como sobre as novidades introduzidas pela Lei do Orçamento do Estado
para 2015 sobre o estatuto da função pública, nomeadamente com a que tem a ver com a reposição
de 20% dos cortes na função pública dos trabalhadores com vencimentos superiores a 1.500 Euros já
partir deste mês, são os objetivos destas reuniões promovidas pelo SINTAP em estreita ligação com
os respetivos delegados sindicais.
As reuniões são da responsabilidade da Seção Coordenadora do SINTAP de Angra do
Heroísmo, na pessoa do seu Secretário Coordenador, Orivaldo Chaves, e contarão com a
participação do Presidente e Secretário Coordenador Regional do SINTAP, Francisco Pimentel.
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