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GDS preocupado com

'antigo centro de saúde

try

de
O primeiro dos dois biénios pendentes está em vias de ser decidido.

DRUMOh[D

"O biénio 1/18 fica resolvido agora
em Junho. Já este ultimo biénio ainda vamos ver como é que resolvemos,porque ao contrário do anterio4,
que aindapode serresolüdo através
do arrastamento de not4 este já não
pode porque enüetãrto a lei do arrastamento de nota foi revogada
Teráde seraüavés deumaespécie de

desempenho

remucom
de assistentes operacionais na
de Santana (des)esperam
ultimo anos, em

av-aliação dos

o

(CMS), Dinarte
não só reconhece o
como âsseguraque

av'aliação

játo-

Antonio Monteiro confirmou

que "as avaliações estão a
ser tratadas. Há de facto um atras.o,
mas não creio que os trúalhadores
sejam afectados nos seus direitos",

(STAr). Acordo
O prcsldente da Glimara de Santana está determinado ern resolver o

encontrada
assuflu apresidênciacoa ser pressionado

por vários

daCMS quenãoestasua

co-

admitir o autarcado CDS.

atnso.

momento que é mais importante

da administração autrirquica
Santana ficou descontente com

ao

PúnfO

da Administração Lo-

SIÌ\üDICATO

,:

CONFIRMAHAVER 3
.VONÏADE POLÍTICA
I
PARAQUEAS
SE NO

de inteirado dasituaçãq nao
em reconhecer "que eles têm que ia ser resolvidq nem que fosse
a'martelo"', afirmou.
emreclamar.
Com ESSE propósito o sucessor
A
começou a desereunlao entre a CMS de Teófilo Cunha tomou já medidas internas para tentâÌ corTlgu os
0 STAL e na presença dos trabaincumprimentos do que diz resper"Sei que houve alguns firncioná- to ao SIADAP. Por reconhecer que
uo
nao
SIADAP tem alguma complexidade" por implicar questões técnio
cas que exige conhecimento e preque se dewincula- paraçãq Dinarte Fernandes tomou
do STAL tu conta desse acordo a decisão de "reorganizar os recursos humanos". Decisão que diznao
com cMs" revela
Admite ter assumido nessa reu- teÌ sido fiícil de tomar, porque rmo
de garantir a plicou "perder uma funcionária
no proxrmo biénio que vem da area dos eventos, que é
avaliativo 8O2O/21) com a intro- uma pessoa que está muito rodadâ
dução de objectivos para a avalia- nessamatéri4 mas tive de colocá-la
ção de desempenho. "Disse-lhes numa aÌea que considero neste

que os eventos", justifi cou.
Mas tal não basta 'Vai ser preciso
ter resposta quer da parte das divisões, quer da parte das chefias, dos

encarregados de pessoal, do chefe
de armazém. Estas pessoas têm de
responder", exiç,
"Sem chefias, sem gente de tiaba-

lhq

impossível pormos a mriquina
a rodar". Com esse objectivo dá conta de ter tarnbém criado uma unidade de contratação designando dois
colúoradores para o efeito. Mecanismo que considerater sido muito
útil no tratamento das muitas pequenas despesas de contratação pública que "dámuito uabalho do poné

to deüsaburocrático e administrativo. Foi das melhores decisões in-

ternag',admite.
Com estas medidas nota que "as
coisas comecaram a funcionar a um
ritno muitoinais satisfatório. A mi-

úa

esperança com esta alteração e
com a reorientação dos recursos humanoE e pormos a maqlüna funcronaÌ bem porque nao há volta
dd" considera-

Sustentou"

o sindicalistarealça que "hávonade política'' para regrrlarizar a situação dos trúalhadores que não

ti-

veram avaliação de desempenho
nos ultimos anos. Lembra que nestes casos "a lei determina que a falta
de avaliação o

trúalhador tenha um

ponto por cada ano para validar a
sua avaliação podendo também se
socorrer da avaliação curricular. Sei
que os recursos humanos fda autarquia] estão já a tratar da situação e
depois os trabalhadores naquilo que

tiverem a receber, vão ser'ressarçidos. T\rdo será regularizado e ninguém fi cará prejudicado", assegura
'Depois de todas as contas feitas e a
situação regularizad4 todos úabalhadores vão receber aquilo a que
têm direito com a reposição de todos os salários",

reafirma

Sobretudo depois de ter agarantia
do presidente da câmar4 António
Monteiro.confia que este ano tudo

resolvido.'Tlávontade poütica
para que as coisas se normalizem e
sei que o presidente já deu instruções junto dos recursos humanos
será

para dar seguimento a este processot',
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Avereação do CDS em
Câmara de Lobos pretende
que sejatomada alguma
decisão relativamente ao
edificio do antigo Centro de
Saúde, que se encontra em

{

estado de degradação. Amflcar

L

Figueira manifestou a sua
preocupação na reunião de
câmara ocorrida na manhã de
ontem.
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Salesianos entrêgam
máscaÍas na BelaVista
A F\rndação Salesianos e o
grupo de amigos denominado
G12 procedeu à entrega de ó5O :
máscaras ao Lar daBelaviSta

STAL d€taca'lrcntade polftft:a"
O delegado do STAL na Madeira,

medidas para resolver o asapós "acordo de cavalheiros"
Sindicato Nacional dos Tlano início deste anoque
terá agradado a todos, Pelo
uma dezena de trabalhado-

curricula/', esclarece.
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concretizou

gerido pelo ISSN{. O donativo
foi entregrre pelo director do
Colégio Salesiano do Frrnchal,
padre José Jorge, o
adminisnador, padre António
Marcelino e pelo professor
Migrrel Nascimento

José Manuel Rodrigues
visita a Gáritas
O Presidente

daALM, José

Manuel Rodrigrrêg visita hoje
pelas 1l horas, a Cáritas
Diocesana do Funchal. A visita
insere-se no projecto
?arlamento mais Perto Social'
que pretende aferir da

realidade das instituições que
prestam apoio social e
alimentar, bem como verifi car
as dificuldades sentidas pelas
pesso€rs que pedem ajüda.

Sara Gerdas pede

esclarecimentos
Sara Cerdas pede
esclarecimentos ao programa

da Comissão EUaHealtlu
anunciado pela Comissária
Stella Kyriakides, durante a
reunião da Comissão de Saúdg
SegurançaAlimentar e

Ambiente noParlamento
Europeu. A eurodeputada
socirlista é uma das vozes
dissonantes às medidas que
compõem este programa
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Gomercialização de
banana creseeu

totalizern 3,3 milhões de

nal, adianta a tutela com a gqstão
dos fundos que sublipha no já ter
vhugo@dnoücías.pt
creditado 3,3 milhões de euros no
de 15 promotores de pro- âmbito da mesma medida dotanco-financiados através do do liquidez das explorações e dos
2O2O jâ receberam ' promotores de projectos PRODEum adiantamento, o segundo RAM2020.
efectuado no âmbito das medidas
Este conjunto de medidas levaCovid- das a cabo pelo Executivo madeiReglo- rense não é mais clo que "umares.

HUGO

posta aos efeitos da pandemia covid-19 aflexibilização de prazos e

das nos pedidos de pagamento
submetidos junto do organismo

metas de execução e apossibilidade de um maior "frâcionamento"
da respectiva despesa com o in-

pagador - IFAP, I.P., "totalizaram
415 mil euros", destaca.

cremento do número de pedidos
de pagamênto".

Os adiantamentos, no valor de
7Oo/" dos apoios correspondentes
às despesas comprovadas e incluí:

No primeiro quadrimesne de
foran comercializadas 5
14ó4 toneladas de banan4
mais 9ó9,4 toneladas que no
período homólogo. Os dados
são da Direcção Regional de
Agricultur4 tratados pela
Direcção Regional de
2O2O

A maioria das candidaturas
agora envolvidas incidem no

apoio ao investimento nas explorações agrícolas, mas também na
iniciativa LEADER e nas medidas

flote'staisdo'prograÌhà.''
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Estatístic4 que dá conta de
que, ilaquele total 77,9Y" f.oi

expedid4 tendo como

. .pftnpipgl.4estino
. Continente.
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