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CENTENAS DE TRABALHADORES DA SAÚDE DA REGIÃO ESPERAM E
DESESPERAM PELO PAGAMENTO DAS SUAS PROGRESSÕES
Na sequência da publicação das leis que aprovaram os Orçamentos do Estado para 2018/19,
procedeu-se ao descongelamento das progressões e promoções dos trabalhadores em funções
públicas nas respetivas carreiras, cujo acesso fora congelado a partir de 2010 por força da situação
de pré-bancarrota na qual o país entretanto mergulhara.
Assim, por força deste descongelamento, os trabalhadores públicos que obtivessem 10 pontos
(ou anos) em 2019 adquiriam o direito a progredir na respetiva carreira, com efeitos a 1 de janeiro
desse mesmo ano.
Ora, aconteceu que por força de incompreensíveis e inadmissíveis atrasos nos procedimentos
de avaliação e desempenho dos trabalhadores em funções públicas, resultantes de incumprimento
das respetivas regras procedimentais e prazos legais, centenas de trabalhadores dos serviços
regionais de saúde não receberam ainda neste mês de fevereiro as valorizações profissionais
decorrentes das suas progressões, a que tinham e têm direito, vencidas a 1 de janeiro do ano
transato.
Face a esta situação anómala e ilegal, o SINTAP faz saber que deu, nesta data, nota da
mesma à tutela, reivindicando a sua intervenção junto dos serviços de saúde faltosos no sentido de
mandar processar e pagar de imediato as progressões em atraso devidas a estes trabalhadores, já no
mês de março.
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