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SINTAP E FESAP REÚNEM COM O SECRETÁRIO REGIONAL DA SAÚDE COM VISTA A
ULTIMAR TEXTO FINAL DO ACEP DAS CARREIRAS ESPECIAIS DA SAÚDE

A pedido do SINTAP e da FESAP, Frente de Sindicatos da Administração Pública, estas
estruturas sindicais, representadas pelos seus Presidente, Francisco Pimentel, e Secretário-geral,
Jorge Nobre dos Santos, respetivamente, reuniram-se com o Secretário Regional da Saúde, Dr. Luís
Cabral, no passado dia 17 de janeiro, sábado, pelas 09h00 da manhã, no Solar dos Remédios a fim
discutir e ultrapassar as questões jurídicas e burocráticas que têm dificultado a ultimação do texto
final do Acordo Coletivo de Empregador Público (ACEP) que permita a extensão da aplicação do
horário semanal das 35 horas aos trabalhadores em funções públicas das carreiras especiais da saúde
dos hospitais e unidades de saúde de ilha da Região.
Após informar os representantes sindicais que o texto final de acordo já fora alvo de parecer
jurídico dos serviços técnicos da Vice-Presidência, sugerindo a introdução de algumas alterações
técnicas que não mereceram a priori quaisquer reparos críticos por parte dos presentes, e obtivera
despacho favorável da parte do respetivo Vice-presidente do Governo Regional, o titular da
Secretaria da Saúde comprometeu-se a ultimar e apresentar aos sindicatos proponentes o texto final
do ACEP em apreço ainda durante o decurso desta semana de modo a tornar possível a celebração e
formalização do mesmo até ao final de janeiro.
Neste contexto, o SINTAP aguarda o cumprimento do prometido, alertando o SRS para os
compreensivos reparos críticos que têm chegado aos sindicatos relacionados com as demoras,
silêncios e delongas em todos este processo negocial, que penaliza e descredibiliza ambas as partes,
impondo-se assim um esforço redobrado para a conclusão, formalização e assinatura do respetivo
ACEP.
Açores, 19 de janeiro de 2015
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