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NA SEQUÊNCIA DA GREVE DOS TSDT REALIZADA HOJE

SECRETARIA REGIONAL DA SAÚDE PROPÕE REUNIR COM OS
SINDICATOS NO PRÓXIMO DIA 31 DE JULHO
Na sequência da greve dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica
realizada hoje, convocada por uma frente de 4 sindicatos do setor, entre eles o SINTAP, que
contou com uma boa adesão e participação por parte dos cerca de 378 profissionais
existentes na Região, a Secretaria Regional da Saúde propôs-se a reunir connosco no
próximo dia 31 de julho, pelas 10h00, para discutir especificamente o assunto da contagem
do tempo de serviço destes trabalhadores para efeitos de progressão e da revisão da
respetiva carreira.
Por se tratar de gesto demonstrativo de vontade de retoma dos processos negociais,
o SINTAP TORNA PÚBLICA A SUA DISPONIBILIDADE PARA O DIÁLOGO E
PROCURA DE SOLUÇÕES QUE FAÇAM JUSTIÇA PARA COM ESTES
PROFISSIONAIS DE SAÚDE.
Contudo, tendo presente que continuam ainda por resolver outras importantes
reivindicações do SINTAP no setor, que se arrastam há demasiado tempo,
- Como sejam a do atraso no pagamento das progressões vencidas no dia 1 de
janeiro de 2019;
- A da contagem do tempo de serviço a todos os trabalhadores com CITs dos
hospitais da Região para efeito de progressão nas respetivas carreiras; e,
- A da aplicação à Região do acordo referente a cinco carreiras não revistas, já em
vigor no continente e Madeira,
O SINTAP fez saber junto da tutela que entendia que tal reunião deveria acontecer
antes daquela data, a fim de possibilitar a discussão atempada destas questões.
Não sendo tal possível, e face ao mau estar e descontentamento existente pelo
incompreensível arrastamento dos processos negociais no que toca àquelas três questões
específicas, o SINTAP solicitou reunião urgente sobre as mesmas para a semana de 20 a 24
de julho de modo a evitar, também aqui, o recurso a formas de luta e de protesto por parte
destes trabalhadores da saúde.
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