Nota
informativa

Açores

POR CAUSA DOS BLOQUEIOS NO PAGAMENTO DAS PROGRESSÕES E NO
ACESSO NA CARREIRA DO PESSOAL DA SAÚDE DA REGIÃO, SINTAP
RECEBIDO EM AUDIÊNCIA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE
O SINTAP faz saber que será recebido em audiência no próximo dia 13 de agosto, quintafeira pelas 10H00, no Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo, pela Secretária Regional da
Saúde a fim de discutir e negociar o desbloqueamento de três importantes reivindicações suas, cuja
resolução se arrasta há demasiado tempo, a saber:
a) Processamento e pagamento das progressões dos trabalhadores em funções públicas
vencidas em 1 de janeiro de 2019, esperando e desesperando os respetivos trabalhadores pelo seu
reposicionamento na carreira e pelo pagamento dos retroativos devidos desde aquela data;
b) Reconhecimento do direito à carreira dos trabalhadores com Contratos Individuais de
Trabalho (CIT) dos Hospitais EPERs, logo que os mesmos tenham 10 anos ou pontos na posição
remuneratória imediatamente anterior para efeitos de progressão na carreira, em cumprimento e
execução do Acordo Coletivo celebrado entre o SINTAP e os três hospitais da Região na matéria;
c) Aplicação à Região do acordo coletivo celebrado pelo SINTAP a nível nacional que
reconhece e atribui o direito à carreira e ao horário das 35 horas aos Técnicos Superiores de Saúde e
ao Pessoal de Informático dos hospitais de Angra, Horta e Ponta Delgada.
O SINTAP espera e faz votos para que a tutela se empenhe e encontre finalmente o tempo e
a disponibilidade necessárias para a rápida resolução positiva destas nossas reivindicações, de forma
a por fim ao atual clima de indignação e revolta grassante no setor.
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