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ACEEPS SOBRE AS 35 HORAS ASSINADOS PELO SINTAP COM A DROAP E O
SERVIÇO REGIONAL DE ESTATÍSTICA PUBLICADOS HOJE

Foram publicados no Diário da República, n.º 89, Série II, de hoje, dia 9 de maio de 2014, os
Acordos Coletivos de Trabalho n.ºs 50/2014 e 51/2014, assinados entre o SINTAP e a Direção
Regional da Organização e Administração Pública e o Serviço Regional de Estatística dos Açores,
respetivamente, sobre duração e organização do tempo de trabalho do respetivo pessoal, através dos
quais se procedeu à reposição do horário de trabalho semanal nas 35 horas.
Com a publicação destes ACEEPs formaliza-se, firma-se e consolida-se finalmente o direito
destes trabalhadores em matéria de horário de trabalho semanal das 35 horas.
Recorde-se que o SINTAP, face ao elevado número de associados que dispõe na
Administração Pública regional e local, mas também central, apresentou mais de uma centena de
propostas de Acordos de Entidade Empregadora Pública (ACEEPs), encontrando-se a esmagadora
maioria dos processos negociais concluídos, aguardando-se apenas pela publicação dos respetivos
acordos no Diário da República, II série.
À medida que forem sendo publicados deles daremos a devida nota aos trabalhadores
abrangidos.
A finalizar, podemos adiantar que o SINTAP está a desenvolver contatos e diligência
técnico-jurídicas com vista a tornar possível a apresentação em breve de propostas de instrumentos
de regulamentação coletiva de trabalho que abarquem também os trabalhadores das carreiras
especiais de saúde das unidades de saúde e dos hospitais da Região que ainda não podem beneficiar do
horário de trabalho semanal das 35 horas.
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