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VÍNCULOS PRECÁRIOS E REVISÃO DO ACEP LEVA SINTAP A REUNIR COM A
CÂMARA DE PONTA DELGADA
Na sequência de pedido nosso, o SINTAP foi recebido ontem de manhã pelo Presidente da
Câmara Municipal de Ponta Delgada, Dr. José Manuel Bolieiro, e pela sua Vereadora Dra.
Alexandra Viveiros, numa reunião de trabalho destinada a abordar a questão da regularização dos
vínculos precários e da revisão do ACEP por nós anteriormente assinado com esta autarquia.
Desta longa e profícua reunião, o SINTAP tem a registar e a relevar o seguinte:
1. A sensibilidade e disponibilidade da Câmara Municipal para aproveitar a oportunidade
criada pela Lei n.° 112/2017 que permite às autarquias locais avançarem, elas próprias, na
regularização dos vínculos precários existentes ao nível da sua administração local.
2. O facto de a Câmara ter já praticamente concluído o levantamento dos vínculos precários
existentes, tornando assim possível desencadear de imediato os necessários procedimentos
administrativos e concursais que permitirão a regularização e integração de cerca de uma centena de
trabalhadores no quadro da autarquia.
3. A decisão inédita e plena de justiça de abranger com esta regularização trabalhadores
atualmente abrangidos por programas ocupacionais.
4. A abertura para a negociação e celebração a breve prazo de um novo ACEP que permita a
reposição das férias dos trabalhadores anteriores à troika, bem como o reforço das regras sobre
higiene, segurança e saúde dos mesmos.
Por tudo isto, o SINTAP só pode congratular-se pelos resultados obtidos e fazer votos para
que o exemplo da Câmara Municipal de Ponta Delgada, de proceder à integração dos trabalhadores
ocupacionais, seja seguido e replicado não só pelas demais câmaras como também pelo próprio
Governo Regional.
Açores, 4 de abril de 2018
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