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SINTAP/AÇORES PROMOVE REUNIÕES NOS LOCAIS DE TRABALHO COM
OS FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO FAIAL

Nos dias 16 a 18 junho o SINTAP/Açores irá realizar uma série de reuniões nos locais de
trabalho com os trabalhadores dos serviços públicos sedeados na ilha do Faial de acordo com o
programa em anexo.
Faz parte da política de proximidade sindical desenvolvida pelo SINTAP/Açores há uns anos
a esta parte reunir com todos os trabalhadores seus sindicalizados, e não só, nos respetivos locais de
trabalho das nove ilhas dos Açores de modo a não só informá-los sobre todos os assuntos
relacionados com o seu estatuto laboral e profissional e com as eventuais alterações legislativas que
aqui possam ocorrer, como também a ouvi-los e auscultá-los sobre os principais problemas, anseios e
reivindicações que se façam sentir ao nível do seu serviço.
As consequências dos novos acordos coletivos que repuseram o horário semanal das 35
horas, da nova lei de trabalho em funções públicas, da reposição dos cortes dos salários da função
pública, a revisão e reposição da remuneração complementar enquanto subsídio de insularidade, a
importância do cumprimento das regras do SIADAPRA na perspetiva de descongelamento próximo
das progressões/promoções na administração pública, serão alguns dos temas que estarão em
discussão nestas reuniões sindicais.
As reuniões em apreço contarão com a participação do Presidente e Secretário Coordenador
Regional do SINTAP, Francisco Pimentel, bem como do dirigente nacional e regional responsável
pela Seção Regional da Horta Luís Armas Amaral.
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