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Assunto: ApreciacEo da proposta n.° 12/2009 de DLR que procede
harmonizasEo dos regimes de vinculasào, de carreiras e de remuneraciies,
dos trabalhadores que exercem fungOes pUblicas no RAA.

0 STE Acores est6 convencido que o Governo Regional ponderou
adequadamente as soluceles que constam do proposta, designadamente, sob o
prisma da correcta adaptacao do regime da LVCR a realidade especifica da
Regiao Aut6noma dos Acores.

A Constituicao (CRP) e o Estatuto Politico-Administrativo (EPA) exigem que se
tomem tais cuidados.

Pese embora esse capital de confianca, nao podemos deixar de referir que
tres propostas ha corn as quais nao convivemos bem, a saber:

1. A alteracao da redaccao da al. b), do n.° 1, do artigo 1 0.°, do DLR n.°
50/2006/A,

2. 0 aditamento do novo n.° 9, ao artigo 6.°, do DLR n.° 26/2008/A, e

3. A alteracao da redaccao dos n.° 1 e 2 do artigo 3.° do DLR n.°
2/2005/A.
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A alteracOo em questa() fixa em 5 dias seguidos o que ate aqui vem sendo urn
prazo de 15 dias, sem qualquer referencia ao seu modo de contagem, fazendo
com que haja que aplicar o regime do artigo 72.° do CPA.

1st° 6, transforma-se urn prazo de 15 dias Citeis num prazo de 5 dias seguidos.
Pergunta-se: para que e porque?
Urn prazo de 5 dias seguidos, no pratica, significa que nelo havera qualquer
publicitacelo de ofertas priblicas de emprego.

Seneio vejamos, quando o aviso for publicado numa sexta-feira e a seguir ao
fim-de-semana for feriado e depois tolerancia de ponto, 56 haver6 um dia
para que os destinatarios tomem conhecimento da oferta pOblica.

Tal implica o estabelecimento da obrigacOo de consultar a BEP todos os dias.

Esta solucelo 6 inadequada, por desproporcionada e violadora do direito
efectivo de acesso a cargos pOblicos, que os artigos 47• 0 e 50.0 da CRP
consagram.

Por conseguinte, nelo existem condiceles para, sem ofender os principios
invocados, diminuir o prazo que a lei estabelece.

Por outro lado, e reportando-nos a segunda questa° suscitada, custa-nos
aceitar que o pessoal colocado em situacOo de mobilidade especial deixe de
ter preferencia no provimento nos postos de trabalho colocados a concurso na
administracão pOblica, perdendo desse modo o Onico mecanismo que Ihe
garantia o reinicio de funcOes por tempo indeterminado, ap6s a sua
desocupacOo laboral for-cc:Ida.

E nOo se diga que a aplicabilidade da lei do mobilidade especial nem fez e
porventura, no futuro, far6 escassas vitimas no RAA para fundamentar a
medida agora preconizada, porque se assim for, menos se justifica esta
proposta, pela sua desnecessidade.
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Relativamente a mat6ria constante do ponto 3, nao descortinamos igualmente a
razao de ser da norma constante do n.° 1 do preceito: a equiparacao, ora
pretendida, entre os cargos politicos, exercidos na sequência de uma
legitimidade democratica, popular e no ambito de funcaes politicos, e de
cargos de alta direccao, exclusivamente ao servico da causa pOblica e, por
isso, no exercicio de funcaes administrativas (tendencialmente profissional),
parece querer indiciar uma governamentalizacao (instrumentalizacao) da
administracao pOblica e, corn isso, contribuir para inculcar a ideia de nomeacao
de tais dirigentes corn base ern criterios distintos dos exigiveis para tais
funcaes: experiencia na administracao pOblica, compefencia e submissao
exclusiva a lei e ao interesse pOblico. E tal é indesejavel, conforme V. Ex.°
compreendera, alOm de gerar uma instabilidade na Administracao POblica
Regional sempre que se aproxima um ciclo eleitoral.

Por fim, queira a Comissao a quo V. Ex.° mui dignamente preside aceitar o
seguinte repto: nao devera o Legislador Regional, atentas as preocupacOes
legitimas que tern corn a compatibilidade entre o ordenamento juridico nacional
e regional acautelar, precisamente tal mat6ria no ambito do intercomunicacao
entre quadros do administracao regional aut6noma e da administracao central,
por forma a garantir a mobilidade profissional de todos quantos queiram e/ou
necessitem de se deslocar para/cla Regiao? Por estarmos em crer que sim, é
que sugerimos a inclusao de um preceito especifico sobre tal matória,
espelhando assim a efectiva mobilidade, sem prejuizo dos direitos adquiridos
do trabalhador, nomeado ou out ro.

Corn os nossos melhores cumprimentos

PP 0 Secretariado Regional dos Acores

r1t :? A c, A 0 C

Joao 'reams tie Lima	 Rui Ferreira
(aninatura	 (aninatura ilegfvel)
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