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Assunto: Proposta de Decreto Legislativo Regional — Procede a Harmonizacao, na Administracao
Pnblica da Regiao AutOnoma dos Acores dos Regimes de Vinculaca'o, de Carreiras e de
Remunerach'es dos Trabalhadores que Exercem FuncOes PUblicas

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

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

Corn os melhores cumprimentos.
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PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

Procede a harmonizacdo, na Administracão PUblica da Regido
AutOnoma dos Acores dos regimes de vinculacâo, de can-eiras e
de remuneracees dos trabalhadores que exercem funciies pitblicas

PARECER DO SPRA

A Constituicao Portuguesa reconhece aos sindicatos urn papel determinante
na consolidacão da democracia. Desta forma, e reconhecida as associacees
sindicais legitimidade processual para 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 Contratacdo Colectiva:

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

2. Constituem direitos das associacees sindicais:

a) Participar na elaboracao da legislacdo do trabalho;
b) Participar na gestlio das instituicties de seguranca social e outras
organizacaes que visem satisfazer as interesses dos trabalhadores;
c) Pronunciar-se sobre os pianos econamico-sociais e acompanhar a sua
execuctio;
d) Fazer-se representar nos organismos de concertacao social, nos
termos da lei;
e) Participar nos processos de reestruturacao da empresa, especialmente
no tocante a acciies de formacao ou quando ocorra alteracäo das
condicaes de trabalho.

3. Compete as associacees sindicais exercer o direito de contratacao
colectiva, o qual é garantido nos termos da leL
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0 legislador parece reconhecer as organizaceies sindicais um papel de
equilibrio social, de garante da defesa dos trabalhadores por conta de
outrem, já que este é urn dos sectores mais desprotegidos da sociedade,
pugnando pelo cumprimento dos principios estipulados no Artigo 59.°,
Direitos dos Trabalhadores:

I. Todos os trabalhadores, sem distinrdo de idade, sew, raca, cidadania,
territOrio de origem, religiiio, convicrOes politicas ou ideolOgicas, tern
direito:

a) A retribuirdo do trabalho, segundo a quantidade, natureza e
qualidade, observando-se o principio de que para trabalho igual salario
igual, de forma a garantir uma existencia condigna;
b)A organizactio do trabalho em condicOes socialmente dignificantes, de
forma a facultar a realiza00 pessoal e a permit& a conciliar& da
actividade profissional com a vida familiar;
c)A prestardo do trabalho em condices es de higiene, seguranca e sande;
d)Ao repouso e aos lazeres, a um limite maximo da jornada de trabalho,
ao descanso semanal e a ferias periOdicas pagas;
e)A assistencia material, quando involuntariamente se encontrem em
situaciio de desemprego;
j) A assistencia e justa reparactio, quando vitimas de acidente de trabalho
ou de doenra profissional.

2. Incumbe ao Estado assegurar as condir Oes de trabalho, retribuiciio e
repouso a que os trabalhadores tern direito, nomeadamente:

a) 0 estabelecimento e a actualizacdo do saMrio minimo nacional, tendo
em conta, entre outros factores, as necessidades dos trabalhadores, o
aumento do custo de vida, o nivel de desenvolvimento das forcas
produtivas, as exigencias da estabilidade econ6mica e financeira e a
acumulaciwzo para o desenvolvimento;
b)A fixaciio, a nivel nacional, dos limites da duracdo do trabalho;
c)A especial proteccii o do trabalho dos mulheres durante a gravidez e
climb o parto, hem como do trabalho dos menores, dos diminuidos e dos
que desempenhem actividades particularmente violentas ou em condicees
insalubres, tOxicas ou perigosas;
d) 0 desenvolvimento sistematico de uma rede de centros de repouso e de
firias, em cooperacdo corn organizac es sociais;
e)A proteccdo das condicOes de trabalho e a garantia dos beneficios
sociais dos trabalhadores emigrantes;
ft A protecreo das condicOes de trabalho dos trabalhadores estudantes.
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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 Funceres PAblicas,
introduziram graves limitacees a actividade sindical, on por via da relacao
entre associados e dirigentes, ora por via dos limites ao duller° total de
dirigentes que utilizam creditos sindicais. As referidas alteraceies, feitas a
imagem do que esta em vigor no territOrio continental, nao tern em conta a
descontinuidade geografica do arquipelago, as dificuldades e custos
acrescidos, inerentes a deslocacao de dirigentes sindicais entre ilhas, e
menos ainda o tempo implicado nestas deslocacees, do qual resulta urn
evidente prejuizo pan a accao sindical. SO se justifica a autonomia regional
se a Assembleia e o Govern° forem capazes de legislar tendo em conta as
especificidades regionais. Este caso é sem dlivida paradigmatic°. Se essas
entidades nab o fizerem, estao a negar um poder constitucional e a diminuir
a autonomia regional. Estas alteracees desencadearao, a breve trecho, uma
grave incapacidade funcional dos sindicatos, sobretudo os de indole
regional como o Sindicato de Professores da Regiao Acores, corn 31 anos
de histOria e o mais representativo da classe docente nos Acores.

o SPRA tern Areas Sindicais ern todas as ilhas, excepto no Corvo. E
membro fundador da FENPROF, associado da CGTP e das Uniees de
Sindicatos de Ponta Delgada, Angra do Heroismo e Horta e conta corn
cerca de 2000 sOcios em exercicio de funcees docentes no ensino pUblico.
Para alem disso, possui representantes na Comissao Coordenadora do
Sistema Educativo Regional, na Comissao Coordenadora do Ensino
Pablico, na Comissao de Acompanhamento e Monitorizacao da Avaliacao
de Pessoal Docente, no Conselho Nacional da CGTP, no Secretariado
Nacional da FENPROF, no Conselho Nacional desta Federacao e
respectivos grupos de trabalho. Assim, ao SPRA parece incongruente que a
Constituicao Portuguesa atribua aos sindicatos as competencias
consagradas no artigo 56.° e, por outro lado, lhes sejam retirados os meios
para executar as referidas competências.

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 Regiao AutOnoma dos Acores, tanto
por parte da Secretaria Regional da Educacao e Forma*, .como das
Comissees Parlamentares, nomeadamente a Comissao 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 discussão, no ambito
da Assembleia Legislativa Regional, de uma materia, a da definiCao do
credit() de horas dos membros da direcgdo das estruturas sindicais, que nao
foi ainda discutida e em cuja regulamentacdo tett 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.
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A Direccâo do SPRA
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