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SINTAP/AÇORES APRESENTA PROPOSTAS DE APLICAÇÃO DO HORÁRIO DE
TRABALHO SEMANAL DAS 35 HORAS SEMANAIS AO PESSOAL DAS CARREIRAS
ESPECIAIS DE SAÚDE E EM REGIME DE NOMEAÇÃO
Como é sabido, o SINTAP/Açores teve particulares responsabilidades e envolvimento no
processo reivindicativo e de luta pela reposição do horário de trabalho semanal das 35 horas aos
trabalhadores das administrações públicas regional e local, bem como aos trabalhadores da
Assembleia Legislativa Regional, cujo ACEEP foi assinado na passada segunda-feira, dia 12 de maio,
do Gabinete do Representante da República para os Açores e da Universidade dos Açores (os
processos negociais continuam a decorrer em relação a estes últimos serviços) .
Infelizmente, por razões alheias à nossa vontade, os trabalhadores nomeados e os
trabalhadores das carreiras especiais da saúde, que não os das carreiras médica e de enfermagem,
acabaram por não ser abrangidos e beneficiados pela reposição do horário semanal das 35 horas
conseguida pelo SINTAP por via das suas mais de uma centena e meia de propostas de ACEEPs
apresentadas para o efeito.
Na sequência de ponderada análise jurídica e das diligências e contatos exploratórios feitos
junto de quem de direito, nomeadamente da Vice-Presidência do Governo Regional e da Secretaria
Regional da Saúde, o SINTAP/Açores torna público o seguinte:

1. Que enviou hoje à Secretaria Regional da Saúde e a cada uma das 8
Unidades de Saúde de Ilha um total de 9 propostas de Acordo de Entidade
Empregadora Pública sobre duração e organização do tempo de trabalho dos
trabalhadores integrados nas carreiras especiais de saúde, que não os das
carreiras médica e de enfermagem, com vista à abertura do respetivo processo
negocial e a conseguir, assim, a reposição do horário de trabalho semanal das 35
horas também em relação a estes trabalhadores.
2. Que encontrou no art. 7.º, n.º 2 do Dec. – Lei n.º 259/98, de 18 de
agosto, a base e a solução legal solicitada pela VPGRA para aplicar e fazer
beneficiar os trabalhadores nomeados do horário semanal das 35 horas semanais,
Sede

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

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 | 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-mail: 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

COMUNICADO

Açores

tendo assim pedido, ainda ontem, ao Vice-Presidente a emissão de um seu
despacho fixando, nos termos daquele preceito, o mesmo horário de trabalho
semanal das 35 horas para os trabalhadores nomeados.
Na sequência da abertura negocial e da vontade manifestada pelo Governo Regional de
encontrar e concertar com o SINTAP soluções legais que permitissem repor a igualdade e
equidade no tratamento entre todos os trabalhadores públicos, é nossa convicção que as nossas
propostas irão merecer da sua parte o devido e oportuno acolhimento.

Açores, 15 de maio de 2014
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