Carla Machado
De:
Enviado:
Para:
Assunto:

Berta Tavares
quinta-feira, 28 de Maio de 2009 12:00
arquivo
FW: Parecer SPRA - Proposta de Decreto Legislativo Regional N° 9/2009 que "Altera o
Estatuto da Carreira Docente"

ImportAncia:

Alta

Anexos:

Parecer Proposta DLR N% 9_2009.doc

Parecer Proposta
9_2009...

DLR N1/4

Mensagem original
De: Dorisa Puga
Enviada: quinta-feira, 28 de Maio de 2009 11:06
Para: app
Assunto: Parecer SPRA - Proposta de Decreto Legislativo Regional N° 9/2009 que "Altera
o Estatuto da Carreira Docente"
Born dia,
Encarrega-me a Presidente da Comissao de Assuntos Sociais de enviar aos vossos
servigos o documento supra mencionado, o mesmo devera ser distribuido aos membros da
Comissao.
Cumprimentos,
Dorisa Puga Valadao

Rua de S. Pedro, 116-118
9700-187 Angra do Heroismo
Telef: +351 295 404 041
Telm: +351 965 944 883
Fax: +351 216 285
E-mail: dpuga@alra.pt

Mensagem original
De: SPRA [mailto:spra.smiguel@mail.telepac.pt]
Enviada: quarta-feira, 27 de Maio de 2009 17:05
Para: Claudia Costa
Assunto: Proposta de Decreto Legislativo Regional N° 9/2009 que "Altera o Estatuto da
Carreira Docente"
Exma.
Presidente da Comissao Permanente de Assuntos Sociais
Junto envio a V Ex' o Parecer do SPRA respeitante a Proposta de
Decreto Legislativo Regional N° 9/2009 que "Altera o Estatuto da
Carreira Docente", o qual seguira, igualmente, pelo correio.
Corn os melhores cumprimentos
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PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N° 9/2009 QUE
"ALTERA 0 ESTATUTO DA CARREIRA DOCENTE" NA REGIAO
AUTONOMA DOS ACORES

PARECER DO SPRA
Perante urn processo legislativo de alteracao ao Estatuto da Carreira Docente na Regiao
AutOnoma dos Acores, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n° 21/2007/A, de 30 de
Agosto, cuja extensao, complexidade e abrangéncia merecia urn calendario negocial mais
extenso, sem os insOlitos atropelos ao direito de negociacao colectiva, entao denunciados
pelo Sindicato dos Professores da Regiao Acores, que precipitaram e condicionaram o acto
legislativo, era expectavel que surgissem incorreccOes que viessem a obrigar a uma nova
reapreciacâo e votacao do diploma na Assembleia Leg islativa Regional dos Acores.
Embora se refira que as normas que agora se propel- ern alterar tenham sido objecto de
negociacao e de acordo corn as organizacties sindicais representativas da classe docente,
ha, contudo, um artigo que merece, da parte do SPRA, objeccOes:
Art.° 85°
Indices remuneratOrios
2. A partir de 2010/2011 os docentes que ingressem na carreira, corn menos de cinco
anos de servico, passam a veneer pelo 1ndice 167, correspondente ao 1° escalao da
nova carreira.
Tendo ern consideracao que, no presente, os docentes licenciados profissionalizados,
ern exercicio de funceres, auferem pelo indice 151, que corresponde ao 10 escalao da
antiga carreira, entende o SPRA que se deve introduzir urn novo ponto neste artigo,
de modo a que estes docentes, a partir de 2010/2011, passem a auferir, de igual
modo, pelo Indice 167 e os docentes contratados corn habilitacao prOpria pelo indice
151, sob pena de se prejudicar e discriminar injustamente os docentes contratados,
neste processo de alteracao do Estatuto.

Entende o Sindicato dos Professores da Regido Agores que se deveria considerar a
oportunidade do moment° para se proceder a mais algumas alteragiies ao ECD na
RIM, face ao compromisso assumido, quer no piano nacional quer no regional, de se
salvaguardar a paridade da Carreira Docente corn a Carreira Tecnica Superior, em fase de
negociagdo com o Ministerio da Educagdo. Alain desta, outras propostas de alteragdo
apresentadas por este Sindicato, que constam do Parecer anteriormente enviado
Comissào Permanente de Assuntos Sociais, deveriam ser igualmente consideradas, corn
destaque para a necessidade de se proceder a uma redistribuigdo mais uniforme da duragdo
dos escaltles, que deveria ser de 4 anos, e de garantir que o acesso ao topo nä°
ultrapassasse os 28, estabelecendo, assim, uma carreira mais equilibrada e nnais justa.
A fim de dar maior sentido e coerancia aos principios que sustentam uma carreira (mica para
os Educadores de Infancia e Professores dos Ensinos Basico e Secundario, uma vez extinto
o regime especial de aposentagdo para os Docentes da Educagdo Pra-Escolar e 1° Ciclo do
Ensino Basic°, que trabalhavam em regime de monodocéncia, e legitimo que se preconize,
perante os mesmos deveres, iguais direitos, pelo que nesta revisão deveriam ser
desenvolvidos os esforgos necessarios a uniformizagdo dos horarios de trabalho, bem como
ao estabelecimento de igual direito as reducties da componente lectiva para todos os
sectores e niveis de ensino, a par do seu desagravamento em termos de idade e tempo de
servigo, corn igual atribuigdo das redugOes ou gratificagties decorrentes do exercicio de
cargos, como e o caso do Director de Turma, sob pena de os docentes voltarem a reclamar
e a justificar, no curt° prazo, uma nova revisão do Estatuto da Carreira Docente.
Ndo obstante o ECD na RAA ter consagrado a desanexagdo do Formulario e RelatOrio de
Avaliagdo do Desempenho do Pessoal Docente, para ser aprovado por Decreto
Regulamentar Regional, ouvidas as organizageles sindicais de pessoal docente, o Sindicato
dos Professores da Regido Agores ndo pode deixar de dar nota da sua preocupagdo
Assembleia Legislativa Regional dos Acores, atraves da Comissão Permanente de
Assuntos Sociais, relativamente a Proposta da SREF, que sera submetida a aprovagdo do
Conselho do Governo, por, no entendimento do SPRA, violar direitos constitucionalmente
consagrados, ao penalizar os docentes, na sua avaliagdo do desempenho, por faltas
legalmente equiparadas a prestagdo efectiva de servigo.

Ponta Delgada, 27 de Maio de 2009

A Direcgdo do SPRA

