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SINTAP/AÇORES CONGRATULA-SE COM A DECISÃO HISTÓRICA DO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL POR FAZER JUSTIÇA AOS
TRABALHADORES PÚBLICOS DA REGIÃO E À AUTONOMIA DOS
AÇORES
O Tribunal Constitucional pronunciou-se ontem pela constitucionalidade da nova versão
da remuneração complementar/subsídio de insularidade contida na proposta de Orçamento da
Região para 2014.
Trata-se de uma decisão histórica que merece a nossa mais viva saudação e
congratulação na medida em que faz jus aos trabalhadores públicos regionais e locais na Região,
reconhece as nossas especificidades regionais próprias e valida e honra a nossa Autonomia
Regional.
1. Faz justiça aos trabalhadores públicos da Região na medida em que reconhece
definitivamente e mantém a sua remuneração complementar/subsídio de insularidade criada há
anos, para cuja criação o SINTAP deu importante contributo, com vista a fazer face aos
sobrecustos de vida que resultam da nossa insularidade repartida por nove ilhas.
2. Reconhece as nossas especificidades regionais próprias na medida em que soube
perceber que os cortes dos rendimentos dos trabalhadores da administração pública previstos no
Orçamento do Estado, para além de injustos e incompreensíveis, teriam um impacto terrível
sobre a nossa economia e comércio locais, mergulhando-as numa profunda espiral recessiva com
consequências gravosas ao nível do aumento do desemprego e do clima de frustração social já
existente.
3. Valida e honra a nossa Autonomia Regional uma vez que demonstrou que os nossos
Órgãos de Governo Próprio souberam ler e interpretar corretamente as preocupações e clamores
dos sindicatos e dos demais parceiros sociais regionais nesta matéria, adotando uma solução
legislativa corajosa que faz justiça aos trabalhadores públicos, salvaguarda os impactos e
consequências negativas que tais cortes acarretariam para a nossa economia e restaura parte da
confiança perdida dos cidadãos na política e nos políticos, sendo da mais elementar justiça
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relevar e saudar, a este propósito, o empenhamento do Presidente do Governo Regional dos
Açores, Dr. Vasco Cordeiro, fazendo votos para que este nosso Bem-Haja aqui se estenda em
breve a outras matérias importantes para a recuperação da dignidade esbulhada dos
trabalhadores da administração pública.

Açores, 21 de Janeiro de 2014
SINTAP/AÇORES
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