COMUNICADO

Açores

SINTAP PEDE AUDIÊNCIA AO VICE-PRESIDENTE DO GOVERNO
REGIONAL SOBRE O SENTIDO DAS SUAS DECLARAÇÕES QUANTO AO
FUTURO DA REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA
Na sequência da conferência de imprensa realizada ontem em Ponta Delgada pelo
Vice-Presidente do Governo Regional, foi com agrado que o SINTAP/Açores registou a
intenção do Governo Regional de proceder à reposição dos cortes nos vencimentos e subsídios
de férias dos funcionários públicos já no decurso do próximo mês de julho, mantendo, ao que
parece, o processamento e pagamento integral da remuneração complementar tal como se
encontra atualmente legislada e em vigor.
Das suas palavras parece resultar ainda que esta nova remuneração complementar se
manterá em vigor até que se opere a sua revogação e posterior substituição pela sua versão
originária enquanto verdadeira remuneração complementar/subsídio de insularidade.
Contudo, na eventualidade do Governo da República vir a repor os cortes de José
Sócrates nos vencimentos da função pública, isto é, dos 3,5% aos 10% quanto aos vencimentos
superiores a 1.500 Euros, o Vice-Presidente do Governo Regional foi omisso quanto à eventual
repristinação ou reposição da figura da remuneração compensatória de Carlos César.
Neste contexto, e porque subsistem dúvidas e omissões legítimas nesta matéria, o
SINTAP/Açores pretende uma audiência urgente com o VPGRA com vista a aquilatar das
reais intenções do Governo a este propósito de modo a poder esclarecer integralmente os
trabalhadores públicos sobre a eventual reposição da remuneração compensatória.
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