SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

AOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Em recente reunião (6 de Maio) entre os sindicatos a Secretária de Estado da Administração
Pública deu a conhecer a posição do Governo quanto a matérias de interesse geral, como são a
reversão das 35 horas, o início do processo de negociação coletiva e a revisão do regime de
requalificação.
Governo já tem os resultados do levantamento efetuado nos serviços e algumas

O

opiniões formadas pois deixa transparecer algumas preocupações em setores da
administração do Estado como a Educação, a Justiça e a Saúde, na essência os
mais numerosos e os mais sensíveis na prestação de serviços aos cidadãos.

Tendo em consideração a aplicação das 35 horas, de modo a que não se verifiquem ruturas ou
comprometimento da qualidade da prestação dos serviços, o Governo estará a equacionar as
possibilidades de recrutamento para o setor da Saúde mas nada é adiantado quanto aos outros
dois setores.
processo de revisão do regime de requalificação ainda está numa fase inicial estando

O

Governo ainda a receber os contributos até 20 de Maio com a finalidade de
estabelecer princípios quanto a esta matéria para serem desenvolvidos em

negociação coletiva.
No entanto, antedês de julho do corrente ano não haverá nada em definitivo porque a legislação
terá de ser alterada para acolher um novo regime de mobilidade que poderá integrar a
mobilidade entre funções e até entre carreiras profissionais.

Q

uando à discussão dos partidos, em sede de AR, irão votar em 24 de Maio na
comissão especializada, a reversão das 35 horas mas é muito importante que tenham
em conta na revogação da legislação, a disposição que respeita à opção pelo

vencimento, em caso de mudança de serviço, podendo o trabalhador manter o vencimento do
posto de trabalho anterior. Esta preocupação e a reversão das 35 horas para todos os serviços
têm sido sustentadas pelo SITESE.
Lisboa, 10 de maio de 2016
A Direção

DELEGAÇÕES
FARO - Av. da República, 166 - 2º. Esqº. 8000-080 Faro - Telf. 289 828 389
PORTALEGRE - Rua 19 de Junho, 31 - 7300-155 Portalegre - Telf. 245 202 651
PORTO - Rua Stª. Catarina, 391 - 3º. Frt.. 4000-451 Porto - Telf. 222 000 988
TORRES VEDRAS - Av. 5 de Outubro, 11- 3º. Drtº. - 2560-270 - T. Vedras - Telf. 261 323 764
VILA FRANCA DE XIRA – Rua Alves Redol, 75 – 3º. 2600-100 VFX – Telf. 263 110 400

