COMUNICADO

Açores

SINDICATO ENGANA E PREJUDICA OS TRABALHADORES DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REGIONAL

O Sindicato dos Trabalhadores das Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões
Autónomas (STFPSSRA), afeto à CGTP/Intersindical, tem procurado ultimamente enganar
os associados do SINTAP e doutros sindicatos afetos à UGT, afirmando que eles
beneficiariam de imediato do horário semanal das 35 horas se aderissem àquele sindicato,
sabendo que a lei (art.º 361.º, n.º 1 do Anexo I do RCTFP, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de
11 de setembro) preceitua precisamente o contrário, obrigando assim estes trabalhadores, por
força de se encontrarem abrangidos pelo Acordo Coletivo n.º 1/2009, a cumprirem o horário
das 40 horas semanais até ao dia 2 de Novembro de 2014, prejudicando-os gravemente nos
seus direitos. Por isto, o SINTAP não pode deixar de denunciar, repudiar e condenar
publicamente esta forma enganosa, ilegal, setária e divisionista de fazer sindicalismo.
Os dirigentes daquele sindicato, ao preocuparem-se apenas em denegrir a
organização e atuação do SINTAP, faltando à verdade sobre os nossos processos de
negociação dos ACEEPs, ofendendo a honra e a dignidade dos nossos responsáveis sindicais,
confundindo e pressionando os próprios dirigentes dos serviços ao ponto de os levar a violar
de forma flagrante e grosseira os arts. 312.º, n.º 4 e 361.º da lei em apreço (normas criadas
precisamente para defenderem os sindicatos e os trabalhadores de usos e abusos indevidos do
poder político), prestaram um mau serviço ao sindicalismo e aos trabalhadores que deviam
defender.
Quando o STFPSSRA, afeto à CGTP, negoceia às escondidas dos trabalhadores e da
CGTP banco de horas, ao arrepio das orientações da central a que pertence - levando mesmo
a CGTP a qualificar o seu ACEEP como mau, é razão para desconfiar e denunciar ainda mais
esta forma de fazer sindicalismo. Onde esteve, o que disse e o que fez este sindicato, quando
foi preciso protestar para que as 35 horas não caíssem no esquecimento da agenda política,
como pretendiam alguns? Nada! Condenamos e rejeitamos pois quem assim age!
Açores, 9 de abril de 2014
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