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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÔNOMA DOS ACORES

COMISSA0 DE POLiTICA GEFtAL

INTRODUCAO

A Comissä° de Politica Geral reuniu nos dias 3 de Julho na Delegagäo da

Assembleia Legislativa da Regiâo AutOnoma dos Agores, Angra do Heroism° e no

dia 7 de Julho, na Assembleia Legislativa, na Horta, a fim de apreciar, relatar e dar

parecer a Proposta de Decreto Legislativo n o 12/2009 - "Procede a harmonizag5o,

na Administragão POblica da Região AutOnoma dos Agores dos Regimes de

Vinculagfies de Carreiras e de Remuneragfies dos Trabalhadores que exercem

Fungfies Ptiblicas".

CAPiTULO I

ENQUADRAMENTO JURiDICO

A iniciativa legislativa do Governo Regional exerce-se ao abrigo do disposto na

alinea f) do artigo 880 do Estatuto Politico Administrativo da Regiào AutOnoma dos

Acores e a sua apreciagão, relato e emissao de parecer ocorre ao abrigo da alinea

b) do artigo 42 0 , do Regimento da Assembleia Legislativa da Regiâo AutOnoma dos

Acores.

CAPiTULO II

Audigäo do Vice-Presidente do Governo Regional

A presente iniciativa legislativa visa proceder a harmonizag5o, na Administragao

Prblica da Regiao Aut6noma dos Agores dos Regimes de Vinculagfies de Carreiras e

de RemuneragOes dos Trabalhadores que exercem Fungäes PUblicas.

Para tal, a Comissäo ouviu, na reuniäo de 3 de Julho de 2009, o Senhor Vice-

Presidente do Governo Regional dos Acores, que o membro do Governo corn

competancia na area da Administragâo PUblica.

Aguele membro do Governo Regional informou que aquela proposta visa conciliar a

legislaggo regional, de forma a articular a legislagäo regional corn as alteragfies

legislativas ocorridas ern legislagao nacional, de modo a dar operacionalidade ao

sistema normativo enquadrador do regime de emprego pOblico.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIAO AUTCINOMA DOS ACORES

COMISSA0 DE POLiTICA GERAL

Por ter sido aprovado urn conjunto de 7 diplomas estruturantes de organizagão e

gestho dos recursos humanos, destacando-se os regimes de vinculag5o, de

carreiras e de remuneragOes, do contrato de trabalho, a regulaggo da tramitaggo do

procedimento concursal e o sistema de avaliagão de desempenho, o Governo

Regional entende que esta iniciativa legislativa se torna urgente.

A presente proposta de Decreto Legislativo Regional aplica-se aos servigos da

administragào pUblica regional, incluindo os institutos ptiblicos e os servigos
personalizados regionais, bem como aos actuais trabalhadores corn a qualidade de

nomeados e que prestam servigo em pessoas colectivas e a Assembleia Legislativa.

o Presidente da Comissão, na sequéncia dos contributos dos Sindicatos, perguntou

se o Governo estaria disponivel para considerar as pretensOes sindicais, que se
consideram mais generosas e mais amplas em termos de direitos dos trabalhadores

da Fungão PUblica.

Em resposta, o Vice-Presidente comunicou que nä° conhece as propostas referidas,

nao encontrando, no entanto, a partida, especificidades pr6prias que justifiquem
uma discriminagâo positiva relativamente aquilo que é entendimento a nivel

nacional.

CAPiTULO III

NEGOCIACAO COLECTIVA E PARTICIPACAO DOS TRABALHADORES DA

ADMINISTRACAO PUBLICA EM REGIME DE DIREITO PUBLIC()

o Presidente da Comissào deu conhecimento que mandou proceder as publicagOes
necessórias a garantia do direito de participagào dos trabalhadores, através das
suas associagOes sindicais, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 100

e 120 da Lei no 23/98, de 23 de Maio e do artigo 124. 0 do Regimento da

Assembleia Legislativa da Regiäo AutOnoma dos Acores, aprovado pela Resoluck)

n0 15/2003/A, de 26 de Novembro.

A iniciativa legislativa foi publicada na Separata n o 55 do Dithrio da Assembleia

Legislativa da Regiao AutOnoma dos Acores e sujeita a publicagOo de antIncios na
imprensa, nos termos da documentagão constante do respectivo processo, corn

prazo de pronüncia ate ao dia 6 de Julho de 2009.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA RECTA() AUTONOMA DOS ACORES

COMISSAO DE POLiTICA GERAL

A Comissao recebeu a participagâo do Sindicato dos Professores da Regiào Acores

(SPRA), bem como do Sindicato dos Trabalhadores da Funcao PUblica do Sul e

Ilhas, que se anexam.

CAPiTULO IV

APRECIACAO NA ESPECIALDADE

Na especialidade, a Comissão apreciou as seguintes propostas de alteragão:

Artigo 5•0

Alteragão ao Decreto Legislativo Regional n. 0 26/2008/A, de 24 de halho

Säo aditados os n os 3, 4, 5, 6, 7 e 8 ao artigo 2. 0, os nos 6, 7, 8 e 9 ao artigo 6. 0 e o

n. o 8 ao artigo 11. 0 , todos do Decreto Legislativo Regional n. 0 26/2008/A, de 24 de

lulho, que adapta a Regiào a Lei n. 0 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, corn a seguinte

redaccao:

"Artigo 2.0

(...)

1. (...)

2. (...).

3. As referencias feitas a mapas de pessoal reportam-se, igualmente, ao quadro

de pessoal da Assembleia Legislativa da Regiäo Aut6noma dos Agores,

aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.0 54/2006/A, de 22 de

Dezembro, corn as alteragOes introduzidas pelo Decreto Legislativo Regional n.0

3/2009/A, de 6 de Margo, sem prejuizo da criagao de mapas de pessoal quanto

as admissOes em regime de contrato de trabalho em fungOes priblicas.

4. Para efeitos do disposto no artigo 57.0 do Decreto Legislativo Regional n.0

54/2006/A, de 22 de Dezembro, corn as alteragOes introduzidas pelo Decreto

Legislativo Regional n. 0 3/2009/A, de 6 de Margo, consideram-se

automaticamente criados no mapa de pessoal da Assembleia Legislativa da

Região Autemoma dos Acores os postos de trabalho necess6rios a integragão

daqueles trabalhadores.

5. (Actual n. 0 3).

6. (Actual n. 0 4).

7. (Actual n. 0 5).

8. (Actual n. 0 6).
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES
COMISSAO DE POLITICA GERAL

Artigo 6.0

Artigo 11.0

Artigo 9.0
Instrumentos de mobilidade

1. (...).
2. (...).
3. As presentes figuras de mobilidade operam ainda entre o quadro e mapa de
pessoal da Assembleia Legislativa da Regi go AutOnoma dos Acores e os
quadros de pessoal da administragão regional aut6noma da Regiao AutOnoma

dos Acores e vice-versa.
4. Para efeitos do rthmero anterior aplica-se, sempre que necesserio e corn as
devidas adaptagOes, o disposto no n. o 4 do artigo 2. 0 do Decreto Legislativo

Regional n. o 49/2006/A, de 11 de Dezembro.
5. Actual n. 0 3

Artigo 23°
Republicagão

O Decreto Legislativo Regional n o 50/2006/A, de 12 de Dezembro, o
Decreto Legislativo Regional no 2/2005/A, de 9 de Maio, Decreto
Legislativo Regional no 26/2008/A, de 24 de lulho, Decreto Legislativo

Regional n o 49/2006/A, de 11 de Dezembro, Decreto Legislativo Regional
no 7/2008/A, de 24 de Margo, Decreto Legislativo Regional n o 12/2008/A,
de 19 de Maio, Decreto Legislativo Regional n o 41/2008/A, de 27 de
Agosto, corn as alteragOes agora introduzidas, slo republicados ern anexo
ao presente diploma, dele fazendo parte integrante.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

COMISSAO DE POLITICA GERAL

Artigo 240

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicagao

As alteragOes foram aprovadas por unanimidade.

CAP1TULO V

SiNTESE DAS POSICOES DOS DEPUTADOS

O Grupo Parlamentar do PS da parecer favoravel a iniciativa.

O Grupo Pariamentar do PSD abstam-se e reserva a sua posicao para

Plenario.

O Grupo Parlamentar do CDS/PP abstam-se e reserva a sua posigao para

Plenario.

A Representagao Parlamentar do PPM abstam-se e reserva a sua posigao

para Plenfirio.

CAPiTULO VI

CONCLUSOES E PARECER

Com base na apreciagao efectuada, na generalidade e na especialidade, a

Comissao de Politica Gera!, por maioria, dá parecer favoravel a Proposta de

Decreto Legislativo Regional n o 12/2009.

Em consequencia, a Proposta de Decreto Legislativo Regional no 12/2009

"Procede a harmonizaao, na Administragao POblica da Regiao Autanoma

dos Acores dos Regimes de Vinculagaes de Carreiras e de Remuneragaes

dos Trabalhadores que exercem Fungi:Ws POblicas" està em condicties de ser

agendado para debate e votagão em Plenário.
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ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIAO AUTONOMA DOS ACORES

COMISSAO DE POLITICA GERAL

Horta, 7 de Julho de 2009

0 Relator

Ant6nio Pedro Costa

0 presente relatOrio foi aprovado por unanimidade

0 Presidente

Pedro Gomes
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0 Presidente do SP

SINDICATO DOS PROFESSORES
	 REGIAO ACORES

www.spraept

Exm° Senhor
Presidente da Comissao de
Politica Goal da Assembleia
Legislative da Regilo AutOnoma dos
Acores
Rua Marcelino Lima
9901-858 Horta
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01/07/2009

Assunto: Pmposta de Decry° Legislativo Regional — Precede a Harmonizacilo, na Adrninistraeão
PtibIlea da Reg& AutOnoma dos Acores dos Regimes de Vinculactlo, de Carreiras e de
Remuneragbes dos Trabalhadores que Exereein Fuees Pithlicas

o Sindicato de Professores da Regiào Acores vem, por este meio, remeter a V. Ex.' o

parecer sobre a proposta de Decreto Legislativo Regional referido em eptgrafe.

Corn os melhores clunprimentos.

Angie do Heroismo, 1 de Julho de 2009
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SOIDICATO DOS PROFFSSORES
	 REGIAO ACORES

www.sprapt

PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

Procede a harmonizacao, in Administragao Ptiblica da Região
AutOnoma dos Acores dos regimes de vinculagao, de carreiras e
de remuneraceies dos trabalhadores que exercem funcb'es ptiblicas

PARECER DO SPRA

A Constituicesio Portuguesa reconhece aos sindicatos um papel determinante
na consolidaclo da democracia. Desta forma, 6 reconhecida as associa�es
sindicais legitimidade processual pan defender os direitos e interesses
colectivos e individuais, legalmente protegidos, dos trabalhadores que
representam, conforme o expresso no seu Artigo 56.°, Direito das
Associacees Sindicais e Contratacito Colectiva:

1. Compete its associacdes sindicais defender e prom over a defesa dos
direitos e interesses dos trabalhadores que representem.

2. Constituem direitos des associacdes sindicais:

a) Pardcipar na elaboracdo da legislate° do trabalho;
b)Participar na gest& ekes instituicdes de seguranca social e outras
organizacdes que visem satisfazer os interesses dos trabalhadores;
c) Pronunciar-se sobre os pianos económico-socials e acompanhar a sins
execupdo;
d) Fazer-se representar nos organismos de concertacdo social, nos
terrnos da ki;
e) Participar nos processos de reestruturacdo da empresa, especiahnente
no tocante a actdes de format& ou quando ocorra alteracdo dos
condicdes de trabalho.

3. Compete as associacdes sindicais exercer o direito de contratacdo
colecdva, o qual é garantido nos termos da leL

Sindicato dos Pt ofessores da Regiao Acores 	 1



0 legislador parece reconhecer as organizaceies sindicais um papel de
equilibrio social, de garante da defesa dos trabalhadores por conta de
outrem, ja que este é um dos sectores mais desprotegidos da sociedade,
pugnando pelo cumprimento dos principios estipulados no Artigo 59.°,
Direitos dos Trabalhadores:

I. Todos os trabalhadores, sem distinc t& de idade, sew, rata, cidadania,
territerio de origem, religilo, convictiks pornicas ou ideoldgicas, am
direito:

a) A retribukdo do trabalho, segundo a quantidade, natureza e
qualidade, observando-se o princ(pio de que para trabalho igual saki°
igual, de forma a garantir uma existencia condigna;
b)A organizatdo do trabalho em conditees socialmente dignificantes, de
forma a facultar a realizacdo pessoal e a permit& a concillatilo do
actividade profissional corn a vida familiar;
c)A prestat& do trabalho em conditees de higiene, seguranga e sadde;
d)Ao repouso e aos lazeres, a um limite whim° da jornada de trabalho,
ao descanso semanal e a ferias periedicas pagas;
e) A assistencia material, quando involuntariamente se encontrem em
situate° de desemprego;
ft A assistencia e justa reparac do, quando vitimas de acidente de trabalho
ou de doenta profissional.

2. Incumbe ao Estado assegurar as conditees de trabalho, retribuitio e
repouso a que os trabalhadores titn direito, nomeadamente:

a) 0 estabekcimento e a actualizatiio do saldrio minim° nacional, tendo
em conta, entre outros factores, as necessidades dos trabalhadores, o
aumento do custo de vida, o nivel de desenvolvimento das fortas
produtivas, as aigincias da estabilidade econemica e financeira e a
acumulatdo pare o desenvolvimento;
b)A fixate°, a nivel nacional, dos limites do draw& do trabalho;
c)A especial protect& do trabalho dos mulheres durante a gravidez e
apes o parto, bem como do trabalho dos menores, dos diminuklos e dos
que desempenhem actividades particularmente violentas ou em conditees
insalubres, texicas ou perigosas;
d)0 desenvolvimento sistemetico de tuna rede de centros de repouso e de
ferias, em cooperage° coin organizatiks sociais;
e)A protect& dos condittles de trabalho e a garantia dos beneficios
socials dos trabalhadores emigrantes;
j) A protect& des condWes de trabalho dos trabalhadores estudantes.

Sindicalo dos Protessores da Regiho Acores
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As alteraceies decorrentes da Lei n.° 59/2008, de 11 de Setembro, que
aprova o Regime do Contrato de Trabalho em FuncOes Pablicas,
introduziram graves limitac6es a actividade sindical, on por via da relaclo
entre associados e dirigentes, on por via dos limites ao duller° total de
dirigentes que utilizam creditos sindicais. As referidas alteracaes, feitas a
imagem do que esti em vigor no territhrio continental, nab tern em conta a
descontinuidade geografica do arquipilago, as dificuldades e custos
acrescidos, inerentes a deslocacao de dirigentes sindicais entre ilhas, e
menos ainda o tempo implicado nestas deslocacOes, do qual resulta um
evidente prejuizo pan a accito sindical. S6 se justifica a autonomia regional
se a Assembleia e o Govemo forem capazes de legislar tendo em conta as
especificidades regionais. Este caso é sem dUvida paradigmatic°. Sc essas
entidades nao o fizerem, esti° a negar um poder constitucional e a diminuir
a autonomia regional. Estas alteracOes desencadearao, a breve trecho, uma
grave incapacidade funcional dos sindicatos, sobretudo os de indole
regional como o Sindicato de Professores da Regilo Acores, corn 31 anos
de hist:Via e o mais representativo da classe docente nos Acores.

o SPRA tern Areas Sindicais em todas as ilhas, excepto no Corvo. E
membro fundador da FENPROF, associado da CGTP e das Uni6es de
Sindicatos de Ponta Delgada, Angra do Heroism° e Horta e conta corn
cerca de 2000 sOcios em exercicio de funcaes docentes no ensino
Pam alim disso, possui representantes na Comissao Coordenadora do
Sistema Educativo Regional, na Comissão Coordenadora do Ensino

na Comissao de Acompanhamento e Monitorizacao da Avaliacao
de Pessoal Docente, no Conselho National da COTP, no Secretariado
National da FENPROF, no Conselho Nacional desta Federactio e
respectivos grupos de trabalho. Assim, ao SPRA parece incongruente que a
Constituicao Portuguesa atribua aos sindicatos as competencias
consagmdas no artigo 56.° e, por outro lado, lhes sejam retirados os meios
pan executar as referidas competencias.

Acresce o facto de que a este Sindicato, no ambito dos direitos de
negociacao colectiva e de participacao, nos termos da Lei n° 23/98, de 26
de Maio, tern sido solicitada a emissao de pareceres sobre diplomas
estruturantes do sistema educativo na Regilo AutOnoma dos Acores, tanto
por parte da Secretaria Regional da Educacao e Formacao, .como das
Comissees Parlamentares, nomeadamente a Comissio Permanente de
Assuntos Sociais, tendo, deste modo, contribuido significativamente pan o
desenvolvimento da politica educativa regional e pan a afirmacao das
competencias legislativas da Assembleia Legislativa Regional dos Acores.
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Face ao exposto, é objectivo deste sindicato suscitar a discussio, no ambito
da Assembleia Legislativa Regional, de uma mataria, a da defmiglio do
credito de horns dos membros da direccäb das estruturas sindicais, que nio
foi ainda discutida e em cuja regulamentacio terfio de ser tidos em conta os
pressupostos aqui convocados, de modo particular os que contemplam as
especificidades regionais, sob pena de se estar empobrecer a Democracia e
a Autonomia Regional.

Angra do Heroismo, 1 de Julho de 2009

A Direcclo do SPRA

Sindicato dos Protessores Oa Região Acores 4
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Esnio Setter
Presidente da Comissiro de Polittca
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PARECER

Assunto: Pmposta de Decreto Legislativo Regional que procede
harrnonizacão, na Adnainistrac -do PUblica da Regilio AutOnoma dos Acores dos
regimes de vinculagio, tie carreiras e remuneracOes, dos trahalhadores que
exercem fungi:3es ptiblicas.

I — QUESTA° PREVIA

1 — Ern primciro lugat nib podemos deixar de consider:sr irregular a forma coma o
ptesente project() de diploma chew', a .Assernbleia 1.-egislativa Regional pant discuss:10
e aprovacao.

2 — De facto o Govern° Regional trio procedeu previamente A negociacau e consult:I
tom as organizacOes representativas dos trabalhadorcs, como tictettnina a
Con,stituicao da Reptiblica Portuguesa e a Lei 23/98. de 26/5,

3 — Pelo mews min 0 fez em relacilo a este Sindicato, (sue é st) o mats representativo
dos trabalhadores da .Adminisinteao Pnblica Regional

4 — Efectivamentc, o C;ovemo Regional melon ern 19 de Marco de 2009 o project°
de diploma mas deu urn prazo de sornente 5 dias pan 0 podertnos analisar, cm clara c
grusseira viulacio da Lei da Negociacrio Colectiva da Administracia Páblica, que ell
20 dias para as processos de audicao, sendo certo que esta t materia quo deveria ter
sida previarrsente negociada corn as Sindicatos e o Governo Regional na p 1/1111COU

nenhutna reuniao, corn a finalidade de dar told° ao process() negocial.

5 — 0 facto de nth) nos rerrnos pronunciado naquela akin-a n;io equivale a
desinteressc, nem a concordancia. Significa apenas yue ficarnos a aguardar o inicio do
process() negocial, a qua] nunca test lugar.

II— NA GENERALIDADE

6 — 0 presente projtrz.t° de Deciem Legislativo Regional (PLR) visa harmanizar corn
as reccntes alteracacs /egislarivas, nameadamente corn a Eei 12 -A/2008 t• as

disposicires constantes da Lei do Orcamento de Estado, um conjunto de diplomas
regionals sue carecern de adaptacio, nao suscitando, nesse aspect() grandes questees,
pant aim daquelas que silo morivadas e esti° intimamenre ligadas I posicio yue este
Sindicato, no limbic° de estruturas sinclicais tnais abrangetnes que integra, (Neale
Comurn de Siudiearos da Adminiattacio Pdhlica e Federano Nacional dos Sindicatos
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da Funclio PUbbca), tern vindo a assurnir ao longo de todo o process° de disc:twat) da
ti dos Vinctdos, Carreiras c Remuneracees e, em geral, ettl rode o process° de

desarticulacio cla legislacao que vinha regendo os trabalhadores da Administracio
PUblica desde o 25 de Abril C clue foi constmida com a luta r o emprnho dos
irabstlhadores.

7 — presentc project° de FHA faz ainda a revogacie (la Lei da mobtlitladc regional
(1)1,R 29/2007/A, de 10/12) e substitui-a pot tun cenjunto de artigos nem DLR.

8— Aqui, mais que contestarmos ii normative proposto, parece-nos desadequatio clue
aquelas norms fiquern .perdidas num conjunto long° de alteracnes pontuais a
diversos diplomas, se.ndo nes de opiniii0 clue deveria set aprovado urn diploma
prOprio sobre a materia. que substituisse o Dia 29/2007/A, de 10/12).

9 — A adaptacao das normas sobre coneursos da I,ei 12-A/2008 preve pie a SW

regularnentatio scja felts par Rcsoluctio do Govern° Regional, o qur nos parece
desadequado r tuna forma do Govern° Regional titterer fur a negociario colertiva
da matCria.

10 — Finalint.nte consideramos ser necessitio, ate: part( ultrapassax dificuldadcs que
egit0 a sui* no Comity:Me, adaptar, de forma diferente do proposto, as nonnas
sobre as cediincias de intcresse póbhco, uaquilo clue diz respeito a ontanizacOes
si ndicais.

III — NA ESPECIALIDADE

Artigo 5" (Alteracio so Deereto legislativo Regional 26/2008/A, de 24/7)

a) Nib compreendemos a razao pela goal E proposta a revogiscio do flamer° 4, do
artigo 6" do 01.R 26/2008/A.

b) Propomos a seguinte retlar.ctio pant aparte final do oilmen, 7 do artigo 6" do D1,R
26/2008/A (a bold e 'alba):

"A tramitacilo (...) desadequatla, ë regulamentada pot Decreto Regulamentar
Regional a set previantente negociado corn as organizacaes representatfras
dos trabalhadores."

Anigo 10" (A.fectagao de pessoal)
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NAo concottlamos, pelo gut propomos (we seja elitninada, a possibitidade de urn
trabalhador softer mobilidade pan categoria interior aquela pie possui, ainda quo seja
exigivel a sua cotteardincia.

Artigo	 (Cedentia de interesse pi:Asko)

I airninar os ntimeros 15 e 16 deste arrigo e innoduzir urn nova artigo corn o seguinre
ennteado:

"Artigo ?X:2
Cedencia de intetesse póblico pant organizactles sindicais

1 - Os membms c/a direccio dos sinclicatos regionals ou dos sindicaros que
abnudam estsuuteriamente a regilo, de fecleracito, de Iznik, on confedentplo,
podem celebrar acordos de cedencia de interesse pdblico ptwa o exercicio de
funrdes sindicais naquelas estruturas de representarlo colectiva, sendo as
respectivas tenzuneraecks asseguradas pela entidade empregadora pciblica
cedente ate an seguinte minter° maim° de merubros c/a direccde e desde que
eats exeream as sues fungees no Regan Autdnomo dos *Vitt

a) Quatro membros, no caso das coniederacties sincifeais gut
representem pelo men as 5% do universe de trabalhadores que exercem
/emcees pziblicas;

b) 1 membro quando se trate de /*Serest nacional gut shrank a regida•
c) 1 membro quando se trete de uniffo cam 4mbito mInirno para code

ex-distrito c/a Resta°, quando este reptrsente pelo menos 5% do univenso dos
trabalhadores qua exercem thrteOes ptiblicas as respective area;

d) No cow dos sindicatos regionth OD corn Ambito its regtho, dois
&mentos par cads 10IX1 associados on fraceeto catrespondente, pclo menos a
500 associados, ate an liraire maxima de S eletnentos.

2- Pare etc/to c/a alines c) do namely anterior, dere atender-se so DISMCIO de
trabalbadores fl/Jades ern cads urns e ariundos de locals de trabalho de

3 - 0 acordo de eedencia de interesse pallet) 6 celebrado cane a entidade
cedente, a entidade cessioniria e o trabalbador, oda podendo a entitle*
cedente rerun, a sae celebrapio, desde quo exists declaracto de aceitagao do
cedéncia por parte do trabalhador.
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4 - 0 acordo celebtado 6 oblecto de despatch° eon ffrrnathio do cumptimento
dos requisitos estipulados neste anigo, pot parte do naetnbro do Govemo
Regional que tenha a seu cargo a Adatinistractio Pdblica e so pock set
recusado, corn fundamento no nio eturrninento claque/es tequisitos.

5 - A (vanes's terming obrigatonamente quando o trabalhador crdiclo dear
de (aaer pane do Orgdo de direcplo que deu razio a sus cede-m.1'a ou por
declaracao express:: do trabalhador ou da entidade cessionaria.

Horn, 25 de Juan° de 2009

A Diteccio Regional

Casio Deeq Motto)
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