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Fxmo Senhor
Presidcate da Comissdo de Politica
Geral
Rua Marcelino Lima
9900 HORTA

Exmo. Senhor,

Serve o presente para enviar em ancxo 0 nosso parecer

- PROPOSTA DL DECREE() LARdsLATivo REGIONAL N". 12;200 - P.ROCEDE A
HARMONIZAGAO, NA A DMINISTRACAO, PUBLICA DA REGI:7‘ 0 AUTONOMA DOS
AC ORES DOS REGIMES DE VINCULACAO, DE CARREIRAS E DE REMUNERACOES
DOS TRABALIIADORES QL I E EXERCEM FLINGOES PETBLICAS.

Com os melhores cumprimentos

;Geod./ISO:Pada)*

me
Jo:dos:Meg:Mona;

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA
REGIÃO AUTONOMA DOS ACORES

ARQUIVO
Entrada	 31109  Proc. N.° Ic a 
Data:  O f1 / Lc / 3.AD	 121 xv-vi
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Assunto: Proposta de Decteto Legislativo Regional que procede
harmonizacao, na Administracao Ptiblica da Regiao Aut6noma dos Acores dos
regimes de vinculacao, de carreiras e remuneracties, dos trabalhadores que
exercem funcOes pUblicas.

I — QUESTA() PRE VIA

1 — Rrn primeiro Lugar rrao podetnos deixar de considerat trregular a fonna cum° o
presente project() de diploma chegou a Assembleia Legislativa Regional pan discussao
e aprovacao.

2 — De facto 0 Governo Regional Rao proecdeu previamente a negociacao e eonsulta
con) as organizacees representativas dos trabalhadores, como determina
(..:011StitUR;ä0 da Repdblica Portuguesa c a lxi 23/98, de 26/5.

3 — Pelo memos nao o fez em relacao a este Sindicato, que é so5 a mars reptesentativo
dos trabalhadores da Adminisiracao PUblica Regional.

4 — Efectivamente, o Govern° Regional enviou em 19 de Marco de 2009 o project°
de diploma mas deu urn prazo de somente 5 dias para o podermos analisar, em clara e
grossena 60600 da Lei da Negociacalo Colectiva da .Administracao Pthlica, clue di
20 dias pan os processos de audicio, send° certo Moe CS1-4 6 matetia que clever:la ter
sido previamente negociada corn os Sindicatos e 0 Govemo Regional nao marcou
nenhiuna reunia0, corn a finalidade de dar inicio ao process() negocial.

5 — 0 facto de nâo nos termos pronunciado naquela almra ciao equivale a
dcsintercsse, nem a concordäncia. Significa apcnas pie ficamos a agnardar 0 inicio do
process() negocial, o qual nunca tcve hagat.

II— NA GENERALIDADE

6 — 0 presente project° de DeCreln I kgiSlativo Regional (DI ii) visa hannonizar coin
as recentcs alteracecs legislativxs, nomeadamenre corn a Lei 12-;\ /2008 e
disposicOc.s constantes da Lei do Orcamento de F.,staclo, out eonjwiro de diplomas
reg,ionais pie carecem de adaptacao, nan suscitando, nesse aspect° grandes suestacs,
para alem daqutlas clue sat) motivadas e estao intirnamente ligadas a pasica.0 que este
Sindicato, no imbito de estruturas sindicais mars abrangentes Hue integra, (Frente
Comum de Sindicatos da Admini.stracão Ptiblica e Federacao Nacional dos Sindicatos
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;Liticao Pablica.), rein vindo a assumir a() Longo de todo o process() de discussao da
dos Vim:otos. Carreitas e RemoneracOes e, em genii, em todo o process° de

esarnculaço da legislacao sue vinha regendo cis trabaihadores da Administracito
Pnblica dcsdc o 25 de Abril c que for construida corn a luta e o empenho dos
trabalhadores.

7 — 0 presente pro jec
(DJ .8 29/2007/A, de 11

faz ainda a revogacan da Lei (Ia mobilidacic regi
ituia pot um conjunro de artigos ncsre DLR.

— Aqui, mins que contestarmos o nonnativo proposto, parece-nos desadequado sue
aquelos normas fiquem perdidas num conionto long() de alteracees pontuais a
diversos diplomas, send° nOs de opiniao que devcria ser aprovado urn diploma
próprio sobre a materia, sue substituisse o DLR 29/2007/A, de I 0/12).

9 — A adaptacao das norrnas sobre concursos da Lci 12-A/2008 preve que a sua
regulatnentatio sejo feita pot Resolucao do Govern() Regional, o que nos parece
desadequado e uma forma do Govern() Regional quercr logir a negociacio colectiva
da maieria,

10 — Viinalmente consideramos tier necessirio, ate pant ultrapassar dificuldades que
gir no Continente, adaptor, tic forma difcrente do proposto, as normas

sobre as cedéricias dc interessc pUblico, nation() (pc diz rtspeito as organizatines
sindicais.

III — NA ESPECIALIDADE

Artigo 5" (Alteracao ao Decreto legislativo Regional 26/2008/A, de 24/7)

No cornpreendemos a razao pub, qual e proposta a revogacao do /Rimer° 4, d
arñgo 6' do DI.R 26/2008/A.

b) Propomos a seguinw redaccao pant aparte final do mimes-) 7 do artig( 6" do DLR
26/2008/A (a bold c

"A trarnitatio desadequada, C regularnentada por Decree° Reguhunentar
Regional a ser preciamente negociado corn as organizagaes representativas
dos trabalhadores."

Artigo 100 (Afectacão de pessoal)
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NA0 concordamos, pelo t i tre propornos que seja e uninada, a possibilidade de um
i:rabalhador sofrer mobilidade pan carq,koria intcrlot aquela clue possui, ainda que sera

-I sua concorclancia.

Artigo 16" (Cedencia tie interesse ptiblico)

16 deste artigo	 um novo arugo cum 0 segtunte

"Artigo ?X?
Cedencia de imeresse ptiblico pan organizacaes sindicais

1 - Os meznbros da direccdo dos sindicatas regionals on dos sindicatos gut
abranjam estatutatiamente a regido, de tederacdo, de urzido ou confederact,
podem cekbrar acordos de cedencia de interesse ptiblico para o exercick
fun cots sindicais naquelas estruturas de representacão colectiva, sendo as
respcctivas remuneracZes asseguradas pela entidade ernpregadora ptiblica
cedente ate ao seguinte :Miner° :maxim° de mernbros da direccäo e desde que
estes (retrain as suas funcifes na RegiAo Autânoma dos Acores:

a) Qua tro membros, no also das con federafdes sindic gut
representem pelo menos 5% do universo de trabalhadores que exercem
funcOes pit/Vic-as;

b) I mernbro guard° se ware de federacdo nacionI que abranja a regido;
c) 1 membro quando se (rate de união corn dmbito minima para cada

ex-distrito da Regido, quando esta represente pelo menos 5% do universo dos
trabalhadores que exercem funcOes peblicas na respectiva Area;

d) No caso dos sindicatos regionais on corn drab/to na reed°, dais
elementos por cada 1000 associados ou fraccão correspondente, pelo menos a
500 associados, are ao liarite miximo de 8 elementos.

2- Para etc/to c/a althea c) do namero anterior, deve atender-se ao minzero de
trabalhadores bliados em cada uma c oriundos de locals de trabalho da regido.

3 - 0 acordo de cedencia de interesse pitblico 6 celebrado entre a enridade
cedente, a entidade cessiondria e o trabalhador, nAo podendo a encl.:lade
cedente recusar a sua celebracdo, desde que ea:ism declaracdo de aceitacdo da
cedencia pot pane do rrabalhador.
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4 - 0 acordo celebrado e obiecto de despacho confirmativo do cumprimento
dos requisims estipulados neste artigo, por pane do membro do Govemo
Regional gut tenha a seu cargo a Administratlo POblica e so pode ser
recusado, corn fundamento no nlo curnprimento daqueles requisitos.

- A cedencia termMa obrigatoriamenre quando o trabalhador cedrdo dear
de fazer pane do &Oct de directly que den razito a sua cedencia on par
declaratlo expressa do trabalhador on da enticlade cessioneria.

Horta, 25 de Audio de 2009

A Directly Regional

(lone Decq Mona)
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