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SINTAP E CÂMARA DA PRAIA DA VITÓRIA REUNEM PARA DISCUTIR AS
35 HORAS E REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR

O SINTAP reuniu-se ontem, dia 13 de Janeiro, pelas 14H00, na Praia da Vitória com a
Vice-Presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, a fim de analisar e discutir duas
questões da nossa agenda de preocupações.
Da reunião e subsequente diálogo havidos, podemos informar e tornar público o
seguinte:
1. Remuneração complementar – face aos boatos que insistentemente corriam no seio
dos trabalhadores que apontavam no sentido de ser intenção da autarquia acabar com a
remuneração complementar, dos quais o SINTAP deu nota da sua preocupação, a VicePresidente da Câmara, Dra. Paula Ramos fez questão de esclarecer que a autarquia deliberou,
ainda no final do ano passado, que a remuneração complementar é para manter, pelo que neste
momento não existem quaisquer razões para preocupação da parte dos trabalhadores e muito
menos para a persistência de tais boatos;
2. Horário de trabalho semanal de 35 horas – na sequência da proposta apresentada pelo
SINTAP e da reunião havida, prestados os necessários esclarecimentos da nossa parte, a Câmara
ficou agora de analisar aquele nosso documento e de apresentar brevemente uma contraproposta,
aspeto quer relevamos na medida em que abre assim caminho ao respetivo processo negocial.
A finalizar o SINTAP entende realçar o espírito construtivo de abertura ao diálogo sério
e consequente em que decorreu esta primeira reunião.
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