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SINTAP SAÚDA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGIONAL PELA
APROVAÇÃO DA ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIOS DE DESEMPENHO AOS
TRABALHADORES DO SERVIÇO DE SAÚDE DA REGIÃO
O SINTAP congratula-se pelo facto da Assembleia Legislativa Regional dos Açores
ter aprovado ontem, por unanimidade, no âmbito da discussão das alterações ao Orçamento
da Região, uma proposta apresentada pelo PSD que reconhece e atribui um prémio de
desempenho, pago de uma só vez, equivalente a 50% da remuneração base, aos
trabalhadores do Serviço Regional da Saúde que tenham praticado atos diretamente
relacionados com casos suspeitos ou doentes afetados pelo vírus SARS-CoV-2 durante o
estado de emergência.
Além deste prémio pecuniário, foi igualmente aprovada pela Assembleia Regional
uma proposta que prevê que estes trabalhadores possam beneficiar ainda de uma majoração
das suas férias em 1 dia de férias por cada período de 80 horas de trabalho normal,
acrescido de 1 dia mais de férias por cada período de 48 horas de trabalho suplementar,
efetivamente prestados durante o período de emergência.
A Assembleia Regional fixou por fim o prazo de 30 dias, após a aprovação do
Orçamento Retificativo, para que o Governo Regional aprove a regulamentação necessária à
atribuição concreta destes prémios, pelo que o SINTAP pede, espera e reivindica celeridade
e tempestividade nesta fase subsequente.
Trata-se de um justo reconhecimento do risco, dedicação e empenhamento
demonstrados pelos trabalhadores da saúde da Região no exercício da sua atividade
profissional durante o período mais crítico da pandemia, a começar no pessoal médico, de
enfermagem, técnico superior de saúde e de diagnóstico e terapêutica, passando pelos
assistentes técnicos, sem esquecer o importante papel dos assistentes operacionais de ação
médica.
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