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Nota 
informativa 

Secções Açores 

SINTAP REÚNE COM TRABALHADORES E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO 

HOSPITAL DA HORTA POR CAUSA DA APLICAÇÃO DO ACORDO PLURIANUAL DE 

VALORIZAÇÃO DAS CARREIRAS DE REGIME GERAL 

 

No passado dia 16 do corrente, pelas 16h30, e no âmbito de um programa de visita à 

Região do seu Secretário-Geral, José Abraão, o SINTAP reuniu, sucessivamente, com os 

trabalhadores e o Conselho de Administração do Hospital da Horta, EPER, ouvindo e transmitido 

as preocupações daqueles mesmos trabalhadores, que são, ao fim e ao cabo, as do próprio SINTAP 

ao CA do Hospital da Horta. 

O Secretário-Geral aproveitou o momento para apresentar o acordo Plurianual celebrado 

com o Governo da República e as suas consequências em termos de atualização e valorização 

remuneratória das carreiras de regime geral, tendo sido alertado para a falta de pessoal neste 

estabelecimento de saúde, da questão da redução da remuneração complementar, por força dos 

suplementos remuneratórios, da falta de rotatividade no horário de trabalho, nomeadamente na 

época do Natal e de Passagem de Ano, e ainda da questão dos retroativos dos trabalhadores com 

CITs, referentes aos anos de 2019 a 2020. 

O CA fez questão de comunicar a efetivação do estado de prevenção para os assistentes 

operacionais a trabalharem no recobro, bloco operatório e na esterilização, deixando assim de 

haver o estado de chamada, bem como da abertura de procedimentos concursais para fazer fase à 

falta de pessoal existente, nomeadamente de assistentes operacionais, na área da ação médica. 

O SINTAP saiu satisfeito da reunião havida com o Conselho de Administração pela 

abertura e vontade manifestadas por este órgão quanto na sua resolução. 

O SINTAP continuará a acompanhar o evoluir e cumprimento destas medidas por parte 

do Conselho de Administração.  
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