COMUNICADO

Açores

EM SEDE DE AUDIÇÃO DA COMISSÃO DE ECONOMIA DA ASSEMBLEIA REGIONAL
SINTAP REAFIRMA A IMPERIOSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA
REMUNERAÇÃO COMPLEMENTAR/SUBSÍDIO DE INSULARIDADE
O SINTAP foi recebido hoje pela Comissão de Economia na delegação da Assembleia
Regional em Ponta Delgada, por volta das 15H30, a propósito da petição popular subscrita pelo
próprio sindicato e por mais de 5.000 pessoas solicitando a atualização da remuneração
complementar/subsídio de insularidade em 10% que abrange os trabalhadores das administrações
públicas regionais e locais com mais baixos vencimentos (situados entre o salário mínimo
nacional e os 1.304€).
Na sequência do pedido de esclarecimento feito pelo Presidente da Comissão de
Economia sobre o porquê da apresentação desta petição neste momento, em que se regista um
desagravamento fiscal e devolução de rendimentos aos trabalhadores do setor, o SINTAP torna
públicos os esclarecimentos então prestados para que os mais de 14.000 trabalhadores eventuais
beneficiários desta petição se apercebam daquilo que está em causa.
1. Que a petição de atualização da remuneração complementar surge só agora porque o
Governo Regional não respondeu aos sucessivos pedidos de negociação feitos pelo
SINTAP de atualização da remuneração complementar.
2. Que esta atualização da remuneração complementar visa repor o poder de compra dos
trabalhadores das administrações regionais e locais com salários mais baixos que não
foram infelizmente contemplados ou beneficiados, ao contrário do que se pretende
fazer crer, com quaisquer reduções fiscais ou reposição de rendimentos registados a
nível nacional uma vez que apenas abragem os funcionários com remunerações
superiores a 1.500€ (na Região, 2.000€).
3. Que o SINTAP reafirma a sua disponibilidade de sempre para negociar e chegar a acordo
nesta como noutras matérias, sem prejuízo de entender que a justiça social desta
reivindicação justifica o recurso a outras formas de luta como sejam manifestações,
vigílias e até mesmo a greve.
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