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ASSINATURA DO ACORDO DAS 35 HORAS DOS TÉCNICOS DE
DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA E DEMAIS CARREIRAS DA SAÚDE

Na sequência das inúmeras reuniões, esclarecimentos, retificações e diligências instrutórias
tendentes a concertação e ultimação do texto final do Acordo Coletivo de Empregador Público
(ACEP) dos trabalhadores da carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica e das demais carreiras
da saúde, é com satisfação, e alívio, que o SINTAP/AÇORES informa os seus associados,
trabalhadores do setor e público em geral da conclusão final de todo este longo processo negocial.
Neste contexto, podemos assim anunciar que, no próximo dia 5 de junho, sexta-feira, pelas
15h00, na Secretaria Regional da Saúde, sita no Solar dos Remédios, terá finalmente lugar a
cerimónia oficial da assinatura do ACEP para o pessoal das referidas carreiras especiais da saúde
através do qual, entre outras coisas, se estenderá a aplicação a estes profissionais do horário semanal
das 35 horas, repondo-se e fazendo-se deste modo justiça a estes nossos colegas.
Cumprida esta importante formalidade, seguir-se-á o envio do texto do ACEP assinado para
visto da VPGRA e do Ministério das Finanças e consequente publicação no Diário da República, 2ª
série, entrando o mesmo em vigor no dia imediatamente a seguir a esta publicação nos termos legais.

Açores, 2 de junho de 2015
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