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SINTAP/AÇORES PROMOVE REUNIÕES SINDICAIS COM OS
TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DAS
IPSS/MISERICÓRDIAS DE SÃO JORGE
Na semana de 08 a 12 de outubro o SINTAP/Açores irá levar a cabo uma série de reuniões
sindicais com os trabalhadores da administração pública e das IPSS/Misericórdias nos respetivos
locais de trabalho da ilha de São Jorge.
Questões como a do descongelamento das progressões e promoções e da contagem do tempo
de serviço nas carreiras da função pública constantes da proposta do OE para 2019, da atualização
salarial na função pública e da remuneração complementar/subsídio de insularidade, são algumas
das questões que merecem maior destaque, a abordar pelos responsáveis do SINTAP nesta série de
reuniões sindicais previstas para S. Jorge.
Dar também a conhecer as consequências das alterações introduzidas pela proposta de Lei
do Orçamento de Estado para 2019, nomeadamente em matéria de carreiras, vínculos e
remunerações, horários de trabalho e classificação de serviço, trabalho suplementar, e ouvir as
preocupações e queixas dos trabalhadores no âmbito dos seus locais de trabalho, são outras razões
por trás da realização do programa de reuniões sindicais em anexo.
As reuniões sindicais previstas contarão com a participação de dirigentes nacionais e
regionais do SINTAP, a saber Francisco Pimentel, Orivaldo Chaves, Paula Ávila, Cristina
Nascimento e António Miranda
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