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SINTAP AVANÇA COM PETIÇÃO ABAIXO-ASSINADO À ASSEMBLEIA
REGIONAL REQUERENDO A ATUALIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO
COMPLEMENTAR
No passado dia 11 de novembro de 2015 o SINTAP apresentou à Vice-presidência do
Governo uma proposta de revisão e atualização da Remuneração Complementar devidamente
fundamentada na ordem dos 10%, tendo pedido a abertura do consequente processo de negociação
coletiva, pedido por nós renovado a 18 de dezembro de 2015.
Lamentavelmente, o Governo não só recusou o nosso pedido como fez entretanto publicar no
Orçamento da Região a remuneração complementar, sem qualquer atualização, em total desrespeito
para com os sindicatos, os trabalhadores públicos e a lei sobre o diálogo e a negociação coletiva.
Neste contexto, face à necessidade de repor o poder de compra dos trabalhadores com mais
baixos vencimentos na função pública, penalizados com os agravados sobrecustos de insularidade
verificados desde 2010, o SINTAP torna público que vai arrancar com uma petição popular sob a
forma de abaixo-assinado junto dos trabalhadores públicos destinada a pedir à Assembleia
Legislativa Regional a discussão urgente da nossa proposta de revisão e atualização da remuneração
complementar.
Para o efeito, o SINTAP vai promover uma série de reuniões junto dos seus delegados
sindicais destinadas a informá-los sobre o sentido e alcance desta nossa iniciativa e a mobilizá-los na
divulgação e recolha das assinaturas da petição abaixo-assinado, tendo a primeira destas reuniões
lugar já amanhã, segunda-feira dia 14 de março, pelas 14H00 na sede do SINTAP em Ponta Delgada,
sita na Rua Dr. João Francisco de Sousa, n.º 20, e a segunda em Angra do Heroísmo, na terça-feira,
15 de março, pelas 14h30, nas instalações do SINTAP sitas na Rua do Barcelos, n.ºs 21/23,
envolvendo mais de uma centena de delegados sindicais.
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