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SINTAP e Secretaria Regional da Saúde chegam finalmente a acordo que faz
Justiça aos Trabalhadores dos Hospitais da Região com CIT
Na sequência de um longo processo negocial mantido com a Secretaria Regional da
Saúde, o SINTAP regista com satisfação a contraproposta de Acordo Coletivo que nos foi
finalmente enviada por este departamento do Governo Regional no passado dia 28 de
novembro na medida em que a mesma acolhe as nossas principais reivindicações e, mais
importante, reconhece e faz JUSTIÇA aos trabalhadores dos Hospitais de Angra do
Heroísmo, Horta e Ponta Delgada com Contrato Individual de Trabalho (CIT) que
desenvolvem funções correspondentes às carreiras gerais da Administração Pública
(assistente operacional, assistente técnico e técnico superior).
Neste contexto, a partir do momento em que naquela contraproposta de Acordo
Coletivo de Trabalho se reconhece àqueles trabalhadores os mesmos direitos atribuídos aos
seus colegas trabalhadores em funções públicas, a saber:
— O direito às 35 horas de trabalho semanal;
— O direito à carreira;
— O direito à contagem do tempo de serviço anteriormente prestado para efeitos de
reposicionamento na nova carreira;
— O direito à Remuneração Complementar/Subsídio de Insularidade,
O SINTAP torna pública a sua concordância com os termos e conteúdo da proposta
de Acordo, tendo já oficiado a tutela da sua disponibilidade para proceder à sua assinatura
no próximo dia 5 de dezembro, pelas 11H00, no Solar dos Remédios em Angra do Heroísmo.
O SINTAP, oportunamente, informará os seus associados sobre quaisquer dúvidas
que venham a ter quanto à repercussão concreta deste Acordo na sua vida profissional.
Açores, 29 de novembro de 2019
SINTAP/AÇORES

Sede
Secções Açores
Angra do Heroísmo (Secção Coordenadora Regional): Rua do Barcelos, 21/23,Sé, 9700-026 Angra do Heroísmo | Tel: 295 628 887 | Fax: 295 628 888 | E-mail: sede@sintapazores.com | Site: www.sintapazores.com
Ponta Delgada: Rua Dr. João Francisco de Sousa, 20-1º, 9500-187 Ponta Delgada | Tel: 296 629 749 | Fax: 296 284 192 | E-mai: pdl@sintapazores.com
Horta: Calçada da Conceição, 11 r/c, 9900-082 Horta | Tel: 292 292 671 | Fax: 292 391 215 | E-mail: horta@sintapazores.com
Lisboa: Rua Damasceno Monteiro, 114 | 1170-113 LISBOA | Tel: 21 01 22 600 | Fax: 21 01 22 699 | E-mail: sintap@sintap.pt | www.sintap.pt

