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COMTiI\IICADO

O Sfllf/Algarve vem manifestar a sua preocupação pela situação irregular e inedita que se vive

no Serviço de Cirurgia 2 do Centro Hospitalar do Algarve (CHAlgarve).

Desde há cerca de um mês que não existe Diretor do Serviço porque o Conselho de

Administração aprovou uma deliberação em que demitiu o Diretor do Serviço e nomeou novo

Diretor, ambos sem o aval da Direção ClÍnica.

Esta situação manifesta desrespeito pelos Cirurgiões do Serviço de Cirurgia 2 e pelos doentes, é

insuportável e deveú ser resolvida rapidamente.

Caso se mantenha esta situação o SIIWAlgarve apoiará as ações que os Cirurgiões deste Serviço

pretenderem desencadear, manifestando o desagrado recorrentemente manifestado pelos

médicos do Serviço.
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O S&{,/Algarve constatou que o Centro Hospitalar Algarvio (CHAlgarve) esta erradamente e de

forma reiterada a não processar o pagamento do trabalho efetuado aos sábados entre as 8h e as

l3h.

Dado que o horário normal de trabalho se processa de 2^ a 6u feir4 como decorre da lei e dos

horários de trabalho aprovados pelo Conselho de Administração do CHAlgarve, verifica-se

assim um incumprimento das próprias deliberações e uma ilegalidade que urge ser corrigida e

um claro desrespeito por quem asseggra esse trabalho no Serviço de Urgência.

O SlM/Algarve exige:

l. Imediata reposição da legatidade e do processamento do respetivo pagamento;

2. Correção com a indispensável retroatividade (porque otrabalho foi efetuado);

3. Informação inequívoca por parte do Conselho de Administração do CHAlgarve até ao

final de Julho.

Algarve

à
oo
§

-ü?,t



LGARVE

Sindicuto fndependente dos AUIédicos
www.simedicos.pt E-mail: simalgarve@netcabo.pt

arbanização Poente ao If.D. Faro - EdiJício Peíxinho - Lote Á-Mc Dí" - 8005-270 FÁRO
Tels.: 289 813 296 / 289 813 221 - Fax: 289 813 222

Membro da FEMS-Federaçáo Europeia dos Médicos Assalariados . Membro Fundador da AMSLB-Associaçáo
Médica Sindical Luso-Brasileira ' Membro Fundador da AMSLE - Associaçáo Médica Sindicat Luso-Espanhola

COMT]NICADO

Dado o contexto irregular em que se processa o registo de assiduidade do Centro Hospitalar do

Algarve (CHAlgarve), ou sej4 desde há largos meses que os profissionais do Hospital de Faro

procedem ao registo eletrónico da sua assiduidade o que não acontece no Hospital de Portimão,

pertencendo ambos os hospitais ao mesmo Centro Hospitalar. Há, assim, dois pesos e duas

medidas.

Por outro lado, não foram cumpridos os procedimentos regulamentares e legais para a

introdução deste meio de registo da assiduidade. Não houve negociação com os sindicatos e não

existe sequer Regulamento do Hospital aprovado.

Neste contexto, o SlM/Algarve aguardarâ um mês para a resolução das irregularidades e

ilegalidades referidas, findo esse prazo serão tomadas as medidas que se considerem

convenientes.

Propõe-se a suspensão do registo biométrico em todas as unidades do CFlAlgarve até à

uniformização da implementação após cumprimento de todos os procedimentos legais para esse

frm.
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O SlM/Algarve teve conhecimento informal de que o Centro Hospitalar do Algarve

(CHAlgarve) se preparavapara novamente desrespeitar a resolução do Tribunal Constitucional

(TC) relativamente à reposição dos vencimentos de Julho, como já tiúa acontecido em Junho.

Nesse sentido, o S[M/Algarve estabeleceu os contactos necessários ao esclarecimento da

situação, tendo havido a garantia do Conselho de Administração do CHAlgarve de que a

decisão do TC irá ser cumprida já este mês de Julho com os efeitos retroativos e aparentemente

previstos na lei.

O Sh{,/Algarve avançarâ de imediato com os necessários procedimentos judiciais ao Conselho

de Administração do CHAlgarve e com as medidas que entender necessárias à reposição da

legalidade, caso se verifiquem novos incumprimentos por parte do CHAlgarve.
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