Nota
informativa
Açores

GOVERNO DA REPÚBLICA ABRE NEGOCIAÇÃO COLETIVA COM OS SINDICATOS
SOBRE PROPOSTA DE ORÇAMENTO DE ESTADO PARA 2016
O Governo da República, através da Secretaria de Estado da Administração e do Emprego
Público, «tendo em vista desencadear, nos termos da lei, o procedimento de negociação
coletiva geral relativo à proposta de lei do Orçamento de Estado para 2016» convocou os
sindicatos da Administração Pública «para a primeira reunião no âmbito deste processo
negocial, a realizar no dia 13 de janeiro de 2016, pela 17H30, no Ministério das Finanças».
O SINTAP, Sindicato dos Trabalhadores da Administração e de Entidades com Fins Públicos,
integrado na FESAP, Frente dos Sindicatos da Administração Pública da UGT, congratula-se e
saúda a iniciativa do novo Governo por o mesmo, no cumprimento da Lei do Trabalho em
Funções Públicas no que toca à negociação coletiva, salientar a importância «do diálogo social
no âmbito da Administração Pública, com os representantes sindicais dos trabalhadores em
funções públicas», para «alcançar, de forma dinâmica e construtiva, os melhores
entendimentos possíveis em face dos subsistentes constrangimentos orçamentais e contribuir
deste modo para uma governação participada».
Por relevarmos a importância do diálogo e da negociação coletiva, o SINTAP far-se-á
representar nestas negociações pelos seus Secretário-geral e Presidente, respetivamente José
Abraão e Francisco Pimentel, esperando-se abordar e discutir aí todo o conjunto de matérias
que constam do nosso Caderno Reivindicativo, como sejam a da reposição imediata das 35
horas, do fim da requalificação, do descongelamento das progressões e promoções, da revisão
do SIADAP (sistema de avaliação dos funcionários públicos), da revisão das carreiras, da
reposição das férias, da revisão e atualização do estatuto remuneratório e dos suplementos
remuneratórios.
Açores, 12 de janeiro de 2016
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