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CÂMARA DA VILA FRANCA DO CAMPO REÚNE COM SINTAP/AÇORES
PARA NEGOCIAR ACEEP SOBRE AS 35 HORAS

A pedido do Presidente da Câmara Municipal da Vila Franca do Campo, Dr. Ricardo
Rodrigues, uma delegação do SINTAP/Açores, composta pelos dirigentes sindicais Orlando Esteves e
Graça Cabral, deslocou-se ao edifício dos paços do concelho para uma reunião negocial sobre a nossa
proposta de ACEEP, Acordo de Entidade Empregadora Pública, destinada a fixar de novo os limites
da duração máxima de trabalho semanal nas 35 horas.
Nesta reunião, que teve lugar hoje, terça-feira, pelas 15H00, o SINTAP/Açores ficou
agradavelmente surpreendido e satisfeito com a postura franca, decidia e aberta demonstrada pelo
autarca vila-franquense e, principalmente, com a sua total disponibilidade para celebrar de imediato
um acordo connosco que consagre e reponha o horário semanal de trabalho das 35 horas, sem mais,
isto é, sem qualquer figura de banco de horas como contrapartida pelo abandono da lei das 40 horas,
que considerou um verdadeiro retrocesso civilizacional.
Face à confluência de entendimentos e posições, ambas as partes comprometeram-se a
diligenciar no sentido de acelerar e simplificar os procedimentos negociais e administrativos de modo
a tornar possível o agendamento para breve do ato público de assinatura do ACEEP sobre esta
matéria.
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