Acordo para as 35 horas assinado com a CM de Matosinhos
Serão abrangidos por este Acordo 1726 trabalhadores

A Direcção Regional do Porto do STAL assinou ontem, 8/01/2014, um Acordo
Colectivo de Entidade Empregadora Pública (ACEEP) com a Câmara Municipal
de Matosinhos que vai permitir a manutenção do horário de 35 horas semanais.
O Acordo aplica-se a todos os trabalhadores do Município, que durante a
vigência do mesmo se venham a filiar num dos sete sindicatos outorgantes,
bem como aos trabalhadores vinculados em regime de contrato em funções
públicas não filiados em qualquer associação sindical.
Estima-se que serão abrangidos por este Acordo cerca de 1726 trabalhadores.
O STAL considera que face à experiência acumulada na organização dos
tempos de trabalho que ao longo de tantos anos têm sido praticados e aos
encargos previsíveis, decorrentes de uma organização tendente ao aumento
dos horários de trabalho, que, como vários estudos têm demonstrado, em nada
contribuirá para o aumento da produtividade.
Da manutenção dos horários de trabalho que têm sido praticados até à data
não advém qualquer prejuízo para a prestação de serviços públicos ou para a
salvaguarda do interesse público.
Antes, pelo contrário, a reorganização dos tempos de trabalho poderia originar
grandes convulsões e até prejuízos para o funcionamento dos serviços e
também para a organização familiar e pessoal dos trabalhadores, conclui o
STAL.
STAL está confiante na reposição, a curto prazo, do horário de 35 horas
em diversas Câmaras Municipais.
Sendo este o primeiro acordo assinado no distrito Porto a Direcção Regional do
Porto do STAL está confiante que será possível, a curto prazo, repor ou manter
o horário das 35 horas em diversas Câmaras.
Esta convicção resulta das reuniões já realizadas com diversas autarquias,
nomeadamente com o Porto, Santo Tirso, Vila Nova de Gaia, Baião, etc. bem
com as que estão agendadas para a próxima semana (Valongo, Paredes e
Lousada).
Diversas Juntas de freguesia manifestaram também disponibilidade para
assinarem acordos no mesmo sentido
Porto, 9/01/2014
A Direcção Regional do Porto do STAL

