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Semana de protestos à porta do Ministério
18-Fev-2014

TRABALHADORES EXIGEM A PUBLICAÃ‡ÃƒO DOS ACEEP E AS 35 HORAS

Na prÃ³xima semana de 24 a 28 de Fevereiro entre as 10:00 e as 13:00 horas, dirigentes, delegados e activistas
sindicais do STAL, irÃ£o concentrar-se Ã porta do MinistÃ©rio das FinanÃ§as e da AdministraÃ§Ã£o Local, a exigir o fim das
manobras dilatÃ³rias em torno dos acordos de entidade empregadora (ACEEP), que consagram o horÃ¡rio das 35 horas
nas autarquias.

Face Ã disponibilidade revelada pela generalidade das autarquias para
assinar acordos de entidade empregadora com vista a manter o horÃ¡rio
das 35 horas, o Governo decidiu pedir um parecer ao Conselho Consultivo
da Procuradoria Geral da RepÃºblica, anunciando que atÃ© este ser emitido
todos os processos ficariam congelados.Â

Na reuniÃ£o do dia 13 de
Fevereiro, o STAL reafirmou a sua posiÃ§Ã£o de que tal expediente para
Â«suspenderÂ» todos os processos de ACEEP viola a ConstituiÃ§Ã£o e o prÃ³prio
Regime do Contrato de Trabalho em FunÃ§Ãµes PÃºblicas (RCTFP).
Perante o
AcÃ³rdÃ£o do Tribunal Constitucional, o Governo utiliza o chamado Â«veto
de gavetaÂ» de triste memÃ³ria do tempo salazarista, ou seja, um mero
expediente administrativo para recusar aplicar a decisÃ£o do TC. AlÃ©m de
ser uma violaÃ§Ã£o flagrante da ConstituiÃ§Ã£o, no que respeita Ã
ContrataÃ§Ã£o Colectiva, no caso do Poder Local, essa violaÃ§Ã£o ainda Ã©
mais gritante face Ã sua autonomia.
O STAL sublinha ainda que a
ingerÃªncia governamental em matÃ©rias legitimamente acordadas entre as
associaÃ§Ãµes sindicais e as autarquias viola flagrantemente a autonomia
do poder local, consagrada na ConstituiÃ§Ã£o, a qual delimita a tutela do
Governo Ã estrita Â«verificaÃ§Ã£o do cumprimento da lei por parte dos
Ã³rgÃ£os autÃ¡rquicosÂ».

Por outro lado, o Sindicato assinala que o
direito Ã contrataÃ§Ã£o colectiva (tal como todos os direitos, liberdades e
garantias constitucionais) nÃ£o pode ser Â«suspensoÂ» por um pedido de
parecer Ã PGR.

No momento em que o Governo tenta boicotar a
consagraÃ§Ã£o das 35 horas por via de acordos, o STAL jÃ¡ acordou e
subscreveu cerca de duzentos ACEEP por todo o paÃ-s.
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