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APRECIAÇÕES PARLAMENTARES - Estratégia e Ação
Pedidos de reunião Ministra da Saúde
Comissão Paritária do ACT dos TSDT em CIT
Processo eleitoral

Caros (as) Associados (as)
Apreciação Parlamentar
Neste momento, face aos acontecimentos dos últimos dias, estamos todos expectantes quanto ao
desfecho do processo da APRECIAÇAO PARLAMENTAR ao DL 25/2019, que continua a
decorrer na Assembleia da República, após os grupos parlamentares terem decidido, no
passado dia 12/04/2019, que as diversas propostas apresentadas pelos partidos, passavam
para a Comissão de especialidade, onde irão ser discutidas, com o objetivo de concertar
propostas que possam ser votadas favoravelmente por uma maioria.
O desenvolvimento do nosso processo na Assembleia da República pode agora ser condicionado
e ate influenciado por todos os últimos acontecimentos político partidários em consequência do
processo dos professores, que desencadeou diversas tomadas de posição pelos partidos e levou
o Primeiro-Ministro a anunciar a sua possível demissão.
Encontramo-nos a agilizar a marcação de reuniões urgentes, juntamente com a frente
sindical que integramos, com todos os grupos parlamentares, para exigir que, com a maior
brevidade, se agende a discussão da apreciação em sede de especialidade.
Vamos, de novo, defender junto dos Partidos, e em representação dos nossos associados, as
propostas apresentadas pela plataforma sindical, e o mesmo acontecerá junto da comissão
parlamentar da saúde.
Voltaremos a reivindicar soluções que reforcem as nossas propostas e a sua
fundamentação jurídica, para o que nos faremos acompanhar, sempre que necessário, pelos
juristas que nos têm assessorado neste processo.
Fundamentais são: a inclusão da relevância da contagem de todo o tempo de serviço para todos,
para efeito de progressão futura; a transição de TSDT para todas as categorias; a alteração da
aplicação temporal da grelha salarial.
Temos desenvolvido este processo reivindicativo em conjunto com os outros sindicatos da
plataforma, e com a intervenção e o apoio de muitos TSDT. Este apoio foi, e continua a ser,
fundamental para a nossa luta contra as injustiças e inconstitucionalidades, que existem em todo o
processo negocial.
Conseguimos, TODOS JUNTOS, que as injustiças, que o Governo fez questão de manter no
processo de revisão da carreira, fossem matéria de discussão e interesse dos grupos
parlamentares que, com uma quase unanimidade, reconheceram que o Governo não repôs a
justiça e equidade necessárias nas matérias fundamentais.
Apesar de algumas vozes terem dito que já não valia a pena continuar a lutar e a manter as
nossas reivindicações, porque já “não iríamos conseguir mais nada” e que era melhor não “fechar
portas”, nunca foi esse o entendimento da Direcção do STSS.
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COMO TEMOS SEMPRE AFIRMADO NÃO BAIXAMOS OS BRAÇOS NEM NOS CALAMOS,
EM DEFESA DOS ASSOCIADOS.
Pedidos de reunião Ministra da Saúde
Foi enviado à Ministra da Saúde (disponível para consulta no site), a 23/04/2019, um reforço aos
pedidos de reunião anteriormente efetuados, e da necessidade urgente de agendar a mesma.
Segundo o Gabinete da Ministra da Saúde, esta ainda não foi marcada para não interferir com o
processo de apreciação parlamentar, pedido por vários partidos (!).
Estranhamos esta atitude, uma vez que é do conhecimento do Ministério da Saúde todos os
assuntos pendentes de resolução, através de um memorandum entregue por este Sindicato
em 02/01/2019. Neste documento pedíamos o esclarecimento urgente sobre o processo de
descongelamento a todos os TSDT. Sobre esta questão, caso não haja resposta nos
próximos dias o STSS irá elaborar procedimento de intimação judicial para obter resposta.
Comissão Paritária do ACT dos TSDT em CIT
Na última reunião da Comissão Paritária referente ao Acordo Coletivo outorgado com os
Sindicatos, aplicável aos CIT TSDT, foram tomadas as deliberações relativas às Cláusulas
Vigésima e Vigésima Primeira, férias e faltas respetivamente, onde está explicito o
entendimento de que é aplicado aos CIT o mesmo que é aplicado aos TSDT em contrato em
funções publica. Estas deliberações serão publicadas em BTE.
Por outro lado, já estão a ser analisadas as Cláusulas Trigésima Sexta e Trigésima Sétima, do
mesmo Acordo Coletivo, com propostas de clarificação destas cláusulas sobre a transição para as
35 horas e as consequências na remuneração dos TSDT em CIT, articulado com a aplicação da
nova grelha salarial. Sobre estas cláusulas e outras matérias ainda não existe entendimento entre
os representantes sindicais e dos hospitais EPE.
Processo eleitoral
Decorreram já as eleições do Sindicato, as quais se desenvolveram sem intercorrências e com
uma participação de eleitores das mais expressivas dos últimos atos eleitorais, podendo ser
consultado o resultado com apuramento final no site do sindicato.
Compete aos novos corpos gerentes, que tomaram posse no passado dia 3 de Maio, levar a
cabo o programa de ação a que se propuseram, mais concretamente e no imediato, focar-se
no que é mais importante atualmente para os TSDT: desenvolver o nosso processo
reivindicativo em todas as suas dimensões, nomeadamente a apreciação parlamentar do
D.L. 25/2019 e a negociação das matérias em falta com o Ministério da Saúde.
COLEGA SÓ MANTENDO AS NOSSAS REIVINDICAÇÕES E CONTINUANDO A LUTAR,
DEMONSTRANDO A NOSSA UNIÃO, É QUE CONSEGUIREMOS ATINGIR OS NOSSOS
OBJETIVOS. CONTAMOS CONTIGO!
TODOS JUNTOS POR UM STSS MAIS FORTE NA DEFESA E AFIRMAÇÃO DAS NOSSAS
PROFISSÕES!

JUNTOS SOMOS TÃO FORTES

A DIRECÇÃO NACIONAL
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