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À SEMELHANÇA DO ACORDO CELEBRADO COM O MS
SINTAP PEDE À SRS ACORDO QUE DÊ HORÁRIO DAS 35 HORAS E O DIREITO À
CARREIRA AOS CITs DOS AÇORES
O SINTAP e o Ministério da Saúde assinaram na passada sexta-feira, dia 4 de maio, um
acordo coletivo de trabalho (ACT) para os trabalhadores com contrato individual de trabalho
(CITs) que desenvolvem funções correspondentes às estabelecidas para as carreiras de técnico
superior, assistente técnico e assistente operacional dos trabalhadores com contrato de trabalho
em funções públicas, em entidades prestadoras de cuidados de saúde que revistam a natureza
empresarial pública, EPEs, integrados no Serviço Nacional de Saúde (SNS), não abrangendo
assim ainda os seus colegas do SRS dos Açores.
Este acordo, celebrado logo após a greve nacional realizada pelo SINTAP a 2 e 3 de
maio, reconhece finalmente, a partir de julho de 2018, a todos os trabalhadores com CITs o
direito a ter um horário semanal das 35 horas, bem como o direito à carreira, permitindo-lhes
progredir na carreira nos mesmos moldes que os trabalhadores com contrato de trabalho em
funções públicas, tendo em conta o tempo de serviço já prestado.
Recorde-se que este ACT estabelece ainda que o trabalho suplementar e o trabalho
noturno sejam pagos de acordo com as regras estabelecidas para os trabalhadores com vínculo
de emprego público no âmbito do SNS.
Neste contexto, e atentos às competências da Região Autónoma, o SINTAP pediu ontem e
espera que a Secretaria Regional da Saúde avance rapidamente nos Açores com a celebração de
um acordo semelhante, ou com a extensão daquele, de modo a que os trabalhadores com CITs do
SRS que prestam serviço nos Hospitais EPE de Angra do Heroísmo, Horta e Ponta Delgada,
possam beneficiar, a partir de julho de 2018, do horário das 35 horas e do direito à carreira à
semelhança do que se reconheceu aos seus colegas do SNS, aplicando-se-lhes, como concretização
do princípio da igualdade, a legislação nacional e regional em matéria da função pública.
Açores, 9 de maio de 2018
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