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ALTERAÇÕES DE POSICIONAMENTO REMUNERATÓRIO DOS TRABALHADORES DA
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL MARCAM PASSO
SINTAP PEDE PAGAMENTO DAS PROGRESSÕES JÁ EM JUNHO
O artigo 18.º da Lei do Orçamento de Estado para 2018 descongelou as progressões dos
trabalhadores em funções públicas, prevendo-se aí a alteração de posicionamento remuneratório
na respetiva carreira àqueles trabalhadores que reunissem pelo menos um crédito de 10 pontos,
a ser satisfeito em 4 fases, a primeira das quais a partir de 1 de janeiro de 2018 e a segunda a
partir de 1 de setembro de 2018.
Decorridos quase 6 meses sob a data da publicação daquela Lei do Orçamento de Estado
de 2018, constata-se que o Governo Regional dos Açores não procedeu ainda a quaisquer
alterações das posições remuneratórias da esmagadora maioria dos seus trabalhadores, ao
contrário do que sucede no continente, onde mais de 105.000 trabalhadores já viram o seu
posicionamento alterado e pago.
Esta demora incompreensível no processamento e pagamento das alterações dos
posicionamentos remuneratórios, que mereceu já da parte do SINTAP um pedido de
esclarecimento e intervenção corretiva junto da DROAP, cuja resposta e ação se aguardam, está
a provocar profundo descontentamento junto dos trabalhadores pela frustração das expetativas
financeiras criadas, sobretudo junto daqueles que auferem rendimentos mais baixos, pelo que o
SINTAP reivindica uma particular atenção e ação do Governo Regional de modo a que no mês
de junho as alterações mencionadas possam ser pagas a todos os trabalhadores que se encontram
em condições de beneficiar das mesmas.
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