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PETIÇÃO POPULAR SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO
COMPLEMENTAR DIRIGIDA À ASSEMBLEIA REGIONAL EM FASE DE
RECOLHA ASSINATURAS
Encontra-se neste momento a decorrer nos Açores a recolha de assinaturas destinadas à
apresentação de uma Petição Popular sob a forma de abaixo-assinado dirigida à Assembleia
Regional pedindo o agendamento e consequente discussão em plenário daquele órgão da proposta
apresentada pelo SINTAP ao Governo Regional de revisão e atualização em 10 % da Remuneração
Complementar/Subsídio de Insularidade, petição cuja cópia se anexa.
Os sobrecustos de insularidade e as taxas de inflação mais altas registadas nos últimos anos
nos Açores têm penalizado os rendimentos de todos os trabalhadores públicos da Região e, em
particular, daqueles com mais baixos salários abrangidos pela remuneração complementar, em
relação aos seus colegas do continente, de forma agravada pelo facto dos mesmos não serem alvo
desde 2010 de quaisquer atualizações salariais e de verem desde essa data congeladas as progressões
nas respetivas carreiras.
Face à rejeição da proposta de atualização da remuneração complementar oportunamente
apresentada por nós e da recusa em proceder à abertura do consequente processo de negociação
coletiva por parte do Governo Regional, o SINTAP decidiu avançar com o processo de recolha das
300 assinaturas que obriga regimentalmente a Assembleia Regional a levar, agendar e discutir tal
proposta a reunião plenária do órgão legislativo regional, processo esse que se encontra a decorrer,
registando-se com satisfação a recolha neste momento de quase 2000 assinaturas.
A entrega de referida petição à Presidente da Assembleia Regional está agendada para o
próximo dia 31 de março, 5ª feira, pelas 11h00, na cidade da Horta.
Açores, 23 de março de 2016
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