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Assuxro: Descongelamento
das Carreirasde Enfermagemdo SeraiçoRegionalde
SaúdedaRAM.
O SINDICATO

DOS ENFERMEIROS DA REGIAO AUTONOMA

DA

MADEIRA, adiante designado por (SERAM), pessoa coletiva número 511013
787, com sede à Rua de Santa Maria n.e 90, 9060-291.,Funchal, vem por estemeio
emitir parecer sobre o processode descongelamentodas Careiras de Enfermagem do
Serviço Regional de Saúde da RAM EPE, com os seguintes considerandos e
fundamentos.
Com o desenvolvimento a nível regional do processo de descongelamentoda
carreira especialde enfermagema partir de agosto de 2019, constatou-seque nem todas
as situaçõesforam acauteladas,o que originou flagrantes injustiças entre profissionais
de enfermagemque urge corrigir. Das situaçõesapuradasdestacam-seas seguintes:
1 - Progressões/ Alteraçõesde posicionamentoremuneratório
a) As progressões/alterações
remuneratórias ocorridas entre janeiro de 2004 e
agostode 2005;
b) As progressões/alterações
remuneratóriasderivadasdo desempenhode funções
de enfermeiro formador de serviço;
remuneratórias advenientesda aquisição de graus
c) As progressões/alterações
académicos;
d) Os reposicionamentosque praneiam a aquisição de competênciasacrescidas
pela obtençãode uma especialidadeem enfermagem;
e) Qualquer incorporaçãode suplementosremuneratóriosno vencimento baseque
correspondan a funçõesjá anteriormenteexercidas.

Não podem penalizar os trabalhadoresenfermeiros na contagem de pontos para
efeitos de reposicionamento remuneratório, pelo que todas as situações referidas
anteriormentedevem de ser excecionadasdo reinício da contagemde pontos atravésda
elaboraçãode uma proposta de alteraçãoao Decreto Legislativo Regional n.o 7120791}y'r,
de 5 de agosto.
2 -Da análise feita, terâ de ser estudadaa possibilidadede excecionardo reinício
da contagem de pontos a situação da mudança, promoção, para a categoria de
enfermeiroespecialistanos termosdo Decreto-Lein." 437191,de 8 de novembro.
3 - Os pontos que o trabalhadorenfermeiro tenha acumuladodurante o período de
proibição das valorizações remuneratórias e que não foram utilizados no
descongelamentode janeiro de 2018 e janeiro de 2019, relevam paÍa a próxima
alteração remuneratória, abrangendo também as categorias subsistentesaquando da
transição para a nova careira de enfermagemprevista no Decreto-Lei n.o 7112019,de
27 de maio.
4 - Os postos de trabalho dos Enfermeiros Especialistasa exercerno SESARAM,
EPE têm de ser atualizadosde forma a permitir que todos os enfermeiros com o título
de enfermeiro especialistaatribuído até 3l de maio de 2019 possamtransitar e integrar a
categoriade enfermeiro especialistana nova carreira de enfermagem.
5 - A criação de novos serviços no Serviço Regional de Saúde,para dar resposta
às crescentesnecessidadesem cuidados de saúde,originou a nomeaçãode enfermeiros
com o titulo de especialistapara as funções de chefia nalguns serviços; é indispensável
criar condiçõesque garantamque estesprofissionais não sejam prejudicadosem termos
de desenvolvimentoprofissional no âmbito da nova carreira de enfermageminstituída
pelo Decreto-Lein.o7ll20l9 de27 de maio

Com os melhores cumprimentos

Funchal,30de outubrode2020

O Presidenteda Direcão
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