TRABALHADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES
WWW.STFPSN.PT

SOBRE O PROCESSO
DE TRANSFERÊNCIA
DE COMPETÊNCIAS

Qualquer dúvida, não hesites em contactar o STFPSN.

No passado dia 20 de Janeiro o STFPSN tomou a iniciativa de reunir com a
Câmara Municipal de Paredes para se inteirar melhor do processo de
transferência de competências neste Município, nomeadamente no que
respeita aos Assistentes Operacionais do Ministério da Educação e do
Ministério da Saúde e dos Assistentes Técnicos do Ministério da Educação.
Nesta reunião estiveram presentes, em representação do Sindicato,
Orlando Gonçalves, coordenador, e Lurdes Ribeiro, dirigente sindical, e,
em representação do Município, Dr. Paulo Silva, Vereador da Educação e
da Saúde.
1. EDUCAÇÃO O Sr. Vereador acredita que a transferência na área da Educação não será
dif ícil (apesar de o mapa de pessoal praticamente duplicar) porque o município já teve,
no passado, a experiência de ter a seu cargo os trabalhadores das escolas e, por outro
lado, porque tem havido sempre um trabalho conjunto entre as Direções dos
Agrupamentos do concelho e a Câmara Municipal de Paredes.
2. SAÚDE No que respeita à transferência de competências na área da Saúde,
transmitiu-nos que tem maior preocupação, até porque o Município ainda não conhece
com exactidão o que pode esperar, visto que a ARS Norte, apesar da insistência por parte
da Vereação, ainda não facultou os dados necessários.
3. GARANTIA DE IGUALDADE O que nos foi garantido é que haverá igualdade de
tratamento entre os trabalhadores que transitarão para a autarquia a partir de 31 de
março e os do mapa de pessoal actualmente existente, designadamente no que toca ao
tratamento dos acidentes de trabalho (será contratualizada uma apólice de seguro para
o efeito) e ao direito à medicina no trabalho. Foi-nos também assegurado que os
trabalhadores não sentirão grandes diferenças no seu dia-a-dia pelo facto de passarem a
pertencer ao mapa de pessoal do Município, até porque todas as competências que
puderem ser delegadas nos Diretores das escolas, passarão para eles.
4. INSUFICIÊNCIA DE TRABALHADORES Nesta reunião alertámos para o facto de nem
todas as escolas de Paredes terem o número necessário de trabalhadores não-docentes
e percebemos que o Sr. Vereador é conhecedor dessa realidade e que pensa abrir
procedimentos concursais tanto para colmatar essa insuf iciência como para abrir uma
bolsa de recrutamento que assegure necessidades transitórias, como por exemplo, a
substituição de trabalhadores em faltas por doença ou acidente de serviço.

Consideramos que esta reunião correu muito bem e f icamos
agradados com o compromisso do Sr. Vereador de abrir
espaço a podermos reunir ou contactá-lo sempre que se
justif ique para solucionar os problemas que venham a surgir.
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