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ACEPS CONSAGRANDO AS 35 HORAS SEMANAIS PARA AS CARREIRAS
ESPECIAIS DE SAÚDE ASSINADOS PELO SINTAP/AÇORES

Na sequência das propostas de Acordo Coletivo de Empregador Público apresentadas os
pelo SINTAP em novembro do ano transato, que prevem a reposição do horário semanal das 35
horas ao pessoal da carreira técnica de diagnóstico e terapêutica e das demais carreiras de saúde foi
possível chegar a acordo com a Secretaria Regional da Saúde quanto ao texto final do ACEP, o que
permitiu a aposição da assinatura do SINTAP nos 10 ACEPs celebrados com a Secretaria Regional
da Saúde, em nome e representação dos três hospitais da Região, com as Unidades de Saúde de Ilha,
com exceção do Corvo, e com o Centro de Oncologia dos Açores
O texto final dos ACEPs, enviado ao SINTAP, publicado na nossa página na net,
encontrava-se já assinado pelo Secretário Regional da Saúde, Dr. Luís Cabral, faltando assim
recolher as assinaturas do Vice-Presidente do Governo Regional e dos representantes dos
empregadores públicos, a saber das Unidades de Saúde de Ilha e do Centro de Oncologia.
Recolhidas as assinaturas das partes legalmente exigidas, pedimos e esperamos a rápida
remessa de todos os processos para a Secretaria de Estado de Administração Pública (DGAEP) para
que os mesmos ACEPs possam ser publicados com a maior brevidade possível, entrando os mesmos
em vigor no dia imediato à sua publicação.
A finalizar informamos os nossos associados e os trabalhadores em geral que, segundo
informação obtida junto da tutela, o texto final dos ACEPs assinados pelo SINTAP e a SRS é o que
resultou das negociações com os diversos sindicatos envolvidos, sendo assim igual para todos, o que
explica em parte a demora extraordinária de todo este processo, não se podendo deixar assim de
relevar o empenho, abertura negocial, e boa-fé demonstrados pelo titular da pasta da saúde da
Região neste longo e árduo caminho negocial
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