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SINTAP REIVINDICA A INTEGRAÇÃO NA SEGURANÇA SOCIAL DOS
TÉCNICOS SUPERIORES DAS IPSS/MISERICÓRDIAS QUE ALI
PRESTAM SERVIÇO HÁ ANOS
O SINTAP há anos que tem vindo a denunciar a existência de situações de injustiça e
de ilegalidade nos serviços públicos da Segurança Social resultantes do facto destes serviços
utilizarem trabalhadores técnicos superiores contratados para as IPPS/Misericórdias para
prestarem na prática trabalho em funções públicas nos próprios serviços físicos da Segurança
Social, fazendo com que estes trabalhadores acabem assim por prestar os mesmos serviços
que os seus colegas técnicos superiores da Administração Pública mas com remunerações
inferiores às destes.
Ora acontece que no início de 2019 chegaram ao SINTAP várias queixas destes
trabalhadores dando nota do facto dos serviços públicos da Segurança Social os terem
obrigado a registar o ponto, confirmando-se com isto a existência de uma verdadeira relação
jurídica de trabalho em funções públicas direta com estes trabalhadores.
Neste contexto, o SINTAP reivindica, por uma questão de verdade, transparência e
mesmo de legalidade nestas relações de trabalho, a integração destes técnicos superiores nos
quadros da Segurança Social, tendo ainda hoje mesmo solicitado ao ISSA a abertura dos
necessários procedimentos concursais tendentes à regularização destas situações iníquas.
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