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SINTAP/AÇORES REINSISTE NA EXTENSÃO DO HORÁRIO DAS 35
HORAS AO PESSOAL DAS CARREIRAS ESPECIAIS DE SAÚDE
No passado dia 15 de maio o SINTAP enviou 9 propostas de Acordo de Entidade
Empregadora Pública à Secretaria Regional da Saúde, para abranger o pessoal dos Hospitais de
Angra, Horta e Ponta Delgada sob a sua tutela, e às 8 Unidades de Saúde de Ilha da Região, onde
tem pessoal sindicalizado, com o objetivo de tornar extensível a reposição do horário semanal das
35 horas, conseguido para os demais trabalhadores da administração pública regional, aos
trabalhadores das carreiras especiais da saúde, que não as médica e de enfermagem.
Ultrapassado o prazo de 30 dias previsto na lei para aquelas entidades empregadoras
públicas emitirem a consequente resposta/contraproposta, sem que as mesmas o tenham feito, o
SINTAP reinsistiu no início desta semana nas suas propostas de modo a fazer-se justiça, no respeito
pelo princípio da igualdade de tratamento, para com estes trabalhadores, agora discriminados
negativamente em relação aos demais colegas da nossa administração regional.
Neste contexto, e tendo em conta que algumas unidades de saúde justificaram a sua
ausência de resposta em virtude da falta de emissão de orientações superiores na matéria por parte
da tutela e da Vice-Presidência do Governo Regional dos Açores, o SINTAP/Açores pede e espera
o envolvimento e comprometimento do Governo Regional nesta matéria de modo a permitir a
abertura do consequente processo negocial que permita tornar extensível o horário semanal de
trabalho das 35 horas ao pessoal das carreiras especiais de saúde, nomeadamente aos técnicos de
diagnóstico e terapêutica.
Aos trabalhadores das carreiras especiais da saúde nossos associados que se nos têm
dirigido a solicitar a nossa intervenção, o SINTAP/Açores deixa o seu compromisso público que
tudo fará no que estiver ao seu alcance para que, também em relação a eles, se possa fazer justiça!
Açores, 26 de junho de 2014
SINTAP/Açores
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