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SINTAP CONGRATULA-SE COM A REGULARIZAÇÃO DOS VÍNCULOS
PRECÁRIOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA REGIONAL
O SINTAP há anos que tem chamado a atenção para o fenómeno da
utilização abusiva de trabalhadores precários para satisfação de necessidades
permanentes por parte da Administração Regional dos Açores, nomeadamente nos
setores da saúde, educação e obras públicas, constituindo a exigência de uma
regularização e integração deste pessoal nos quadros dos serviços deles carenciados
uma das suas principais reivindicações.
Com a publicação do diploma legal que aprovou o Orçamento da Região para
2020, veio finalmente reconhecer-se e dar razão à situação anómala dos vínculos
precários na Administração Pública Regional denunciada pelo SINTAP, aí se
prevendo a regularização dos trabalhadores que estavam em contrato a termo certo e
em contrato de prestação de serviços há, pelo menos, dois anos e com uma
interrupção inferior a 30 dias nesse período, e - pela primeira vez e depois de muita
insistência nossa, - de todos os trabalhadores dos programas ocupacionais que
exercessem funções há, pelo menos, 3 anos, com uma interrupção inferior a 120 dias.
O anúncio feito pela VPGR da integração nos quadros da Administração
Pública Regional de 402 trabalhadores precários merece, pois, a aprovação e
congratulação públicas do SINTAP, na medida que a mesma faz justiça merecida a
estes trabalhadores e reconhece a razão e força das reivindicações sindicais feitas pelo
SINTAP nesta matéria.
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