Greve – 26 e 27 setembro: ARS Algarve ignora
enfermeiros
17 Setembro, 2019

A ARS Algarve continua sem dar reposta às nossas reivindicações. Assim, iremos novame
nte para greve nos dias 26 e 27 de setembro, com concentração na rotunda da ARS, pela
s 10h30 no dia 27.

Após a greve de 22 e 23 de agosto, o SEP já exigiu por 2 vezes reunião urgente à ARS.
Inacreditavelmente, o Presidente faz depender o agendamento de reunião, do envio da nossa posição jurídica.
Assim, reenviámos todos os ofícios remetidos entre junho de 2018 e maio de 2019, a sustentar as nossas
posições. Ainda assim, continua sem agendar!
Só prova que não leram. Não avaliaram. Que não respeitam os enfermeiros.

Apelamos a todos os enfermeiros que dia 27 exijam presencialmente na ARS a solução
para os seus problemas. Exijam ser ouvidos e respeitados. Os anos trabalhados não
podem ser roubados.
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Descongelamento de progressões Justo e correto
– Pela contabilização de 1,5 pontos por ano entre 2004 e 2014
– Pela contabilização de pontos para trás do reposicionamento nos 1201€
– Pela contabilização de todo o tempo de serviço para efeitos de progressão, independentemente do Vínculo
Urgente admissão enfermeiros
– Revisão dos mapas de pessoal para um acréscimo de 150 enfermeiros, de acordo com as
necessidades/dotações seguras
Pagamento turnos extra DICAD
Pelo 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.
Enfermeiros em Chefia
– Por uma solução urgente para as unidades onde já finalizaram e irão a finalizar as comissões de serviço de
chefia e a integração dos colegas na categoria de especialista.
– Pela abertura de concurso para enfermeiro gestor
USF Modelo B
Contra a imposição das 40h semanais e contra a chantagem de não pagamento de incentivos financeiros.
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