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SILÊNCIO DA SECRETARIA DA SAÚDE LEVA SINTAP A PONDERAR PRÉAVISO DE GREVE PARA PESSOAL TÉCNICO DE DIAGNÓSTICO E
TERAPÊUTICA
No passado dia 15 de maio de 2014 o SINTAP apresentou 9 propostas de Acordos Coletivos de
Entidade Empregadora Pública (ACEEPs) junto da Secretaria Regional da Saúde (de forma a abranger o
pessoal dos Hospitais de Angra, Horta e Ponta Delgada) e de cada uma das Unidades de Saúde de Ilha da
Região, destinadas, entre outras coisas, a proceder à reposição do horário semanal das 35 horas aos técnicos
de diagnóstico e terapêutica que trabalham naqueles estabelecimentos de saúde da Região, à semelhança do
que já aconteceu com os demais funcionários públicos regionais.
Ultrapassado o prazo legal de resposta fixado por lei, de 30 dias, sem que a Secretaria Regional da
Saúde nada dissesse, o SINTAP pediu no dia 29 de julho do corrente ano uma reunião com caráter de
urgência com o titular da pasta com vista a inteirar-se do sentido deste silêncio.
Na sequência deste nosso pedido, os serviços técnicos da Secretaria Regional da Saúde dignaram-se
informar telefonicamente o SINTAP de que as propostas em apreço se encontravam em análise e que a
Secretaria, logo que concluísse o processo de consulta e diálogo com os diferentes serviços de saúde em causa,
pretenderia apresentar-nos contrapropostas de conteúdo idêntico ou semelhante por cada um deles.
Volvidos mais de um mês sobre o referido contato sem que nada tivesse sido apresentado ou dito, o
SINTAP, face aos pedidos de informação e protestos por parte do pessoal técnico de diagnóstico e terapêutica,
nosso associado, e não só, exigindo ações mais incisivas da nossa parte, incluindo mesmo o recurso à greve, o
SINTAP reinsistiu no seu pedido de audiência com caráter de urgência junto do titular da pasta.
Face à imensa e incompreensível dificuldade em encontrar uma data disponível na agenda do
Secretário Regional da Saúde que permita concretizar a audiência solicitada por nós, e ao arrastar de todo
este processo negocial, o SINTAP vai proceder de imediato à auscultação do pessoal técnico de diagnóstico e
terapêutica de modo a avançar com a apresentação de um PRÉ-AVISO DE GREVE que permita a reabertura
imediata do respetivo processo negocial e torne assim possível fazer com que estes trabalhadores venham a
beneficiar da reposição do horário semanal das 35 horas, da qual todos os seus demais colegas já beneficiam
na Região.
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