Greve e concentração de trabalhadores ARS Algarve
– 23 agosto
21 Agosto, 2019

Amanhã iniciar-se-á o primeiro de dois dias de greve nos Centros de Saúde algarvios,
convocados pelo SEP. Convidamos os Srs. Jornalistas para uma conferência de imprensa
amanhã às 11 horas, à porta do Centro de Saúde de Faro, onde serão divulgados os dado
s de adesão à greve.

A ARS Algarve nada fez para evitar esta greve. Todos os constrangimentos que surgirem no atendimento aos
utentes, no decurso da greve, são da sua inteira responsabilidade.
O SEP e o STFPSSRA organizam para o próximo dia 23 de agosto a partir das 11 horas uma concentração
à porta da ARS Algarve (rotunda do fórum Algarve em Faro). Convidamos desde já os Srs. Jornalistas a
acompanhar o protesto.
O SEP relembra os motivos desta greve:
A contabilização correta de pontos para a justa progressão;
A revisão dos mapas de pessoal para admissão de 150 enfermeiros, de acordo com as dotações seguras,
e consequente abertura de concurso;
O pagamento em atraso, desde 2016, de mais de 1000 horas e mais de 10 mil € de trabalho extraordinário
aos enfermeiros da Unidade de Desabituação do Algarve/DICAD;
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Uma solução urgente para as unidades onde já finalizaram e irão a finalizar as comissões de serviço de
enfermeiros em chefia e a integração desses colegas na categoria de especialista;
Que acabe com a imposição das 40 horas semanais e com a chantagem de não pagamento de incentivos
financeiros nas USF modelo B
O STFPSSRA, por seu lado, reivindica a revisão dos mapas de pessoal, atualizados para as necessidades reais
de cada serviço/unidade, a aplicação da contagem de tempo aos trabalhadores que foram integrados através do
PREVPAP e a correta aplicação do processo de avaliação desempenho (SIADAP). Contra a imposição das 40
horas semanais para as UFS modelo B.
Nota enviada aos media a 21 de agosto
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