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SINTAP ASSINA ACORDOS DAS 35 HORAS COM A VICE-PRESDIDÊNCIA DO
GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES
Em cerimónia pública realizada ontem, dia 27 de fevereiro, Quinta-feira, pelas 15H00, no
Palácio dos Capitães Generais, em Angra do Heroísmo, o SINTAP e a Vice-Presidência do Governo
Regional procederam à assinatura formal de cerca de uma centena de Acordos Coletivos de Entidade
Empregadora Pública (ACEEP), repondo o horário das 35H00 na função pública regional.
Os acordos celebrados abrangem praticamente todas as áreas de atuação e serviços da
Administração Regional, nomeadamente educação, saúde, agricultura e serviços administrativos em
geral, na esteira da preocupação do SINTAP/Açores de abarcar todos os seus trabalhadores em
funções públicas sindicalizados.
Na cerimónia, que contou com a presença do Secretário-geral da FESAP (Frente dos
Sindicatos da Administração Pública), da UGT, Nobre dos Santos, e dos Presidente e Secretáriogeral do SINTAP, Francisco Pimentel e José Abraão, respetivamente, e de todo o Secretariado
Coordenador Regional do SINTAP/Açores, há a registar com particular satisfação as palavras do
Vice-presidente do Governo Regional, Dr. Sérgio Ávila, de que a entrada em vigor e aplicação dos
novos horários de trabalho semanal das 35 horas se efetue durante o mês de março, comprometendose a diligenciar no sentido da rápida publicação dos referidos acordos no Diário da República, 2ª
Série.
De acordo com a lei, a aplicação do horário das 35H00 depende da publicação e entrada em
vigor do ACEEP dos trabalhadores da respetiva área e serviço, pelo que pode acontecer, por
exemplo, serem os trabalhadores das escolas abrangidos primeiro que os da saúde, caso aquele seu
ACEEP seja publicado antes do destes.
Por esta razão, o SINTAP pediu o empenhamento dos serviços da Vice-Presidência no
sentido de se conseguir a publicação simultânea de todos aqueles ACEEPs, de modo a evitar
sentimentos de mau estar resultantes da entrada em vigor diferida em vários momentos no tempo
numa matéria que tem e deve ser pacífica e de justiça para com todos estes profissionais.
Oportunamente, o SINTAP/Açores informará os trabalhadores seus associados da entrada
em vigor do horário da 35h00 à medida que os ACEEPs respetivos entrarem em vigor.
Congratulamo-nos assim por esta vitória que repõe a justiça e a dignidade roubadas aos
funcionários públicos regionais.
Açores, 28 de fevereiro de 2014
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