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Acordos coletivos das autarquias parados à espera da
publicação na Secretaria de Estado da Administração
Pública
O SINTAP esteve reunido ontem, 12 de fevereiro, com o Secretário de Estado da
Administração Pública, José Leite Martins, no Ministério das Finanças, em Lisboa, tendo em vista a
discussão de questões relacionadas com os Acordos Coletivos de Entidade Empregadora Pública
(ACEEP).
Como é do conhecimento geral, o SINTAP tem estado especialmente empenhado na
celebração de ACEEP em todos os setores da Administração Pública Central, Regional e Local,
juntas de freguesia incluídas, procurando desse modo, não só a reposição do horário de 35 horas
semanais, como também alcançar melhores condições de trabalho.
No entanto, apesar de serem já em grande número os ACEEP assinados, estes encontram-se
parados a aguardar publicação por parte da Secretaria de Estado da Administração Pública, em
virtude de dúvidas e incertezas interpretativas suscitadas quanto às competências da Secretaria de
Estado em matéria de celebração de ACEEP, tendo José Leite Martins informado que, por causa
disso, o Governo pediu um parecer ao Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República.
O SINTAP pediu celeridade nesta diligência, visto que a mesma prejudica diretamente
milhares de trabalhadores abrangidos pelos ACEEPs já assinados, e que aguardam apenas a sua
publicação para entrarem em vigor.
O SINTAP espera que, pela via negocial, possam ser alcançadas melhores condições de
trabalho e seja feita justiça mediante a reposição do horário de 35 horas semanais a todos os
trabalhadores da Administração Pública.
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