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Comunicado aos Trabalhadores da SCML
Chegou ao fim a negociação da revisão do AE/2009 com os Sindicatos.
Consideramos que na globalidade o resultado alcançado salvaguarda de forma justa e equitativa
as relações de forças existentes na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML).
Apesar de algumas matérias não corresponderem totalmente ao pretendido pelos sindicatos,
sobretudo a eliminação de carreiras específicas, as transições e as integrações nas carreiras,
nomeadamente a integração na nova tabela salarial dos trabalhadores da atual carreira técnica
que transitam para a carreira de técnico superior e a revalorização salarial de todos os
trabalhadores entenderam as direções destas organizações dar a sua concordância, ficando,
todavia, garantida a continuidade ao trabalho que foi desenvolvido entre as partes “na mesa das
negociações”.
Iremos concretizar através da apreciação, conjuntamente com a SCML, após o decurso de um
período não inferior a dez meses de vigência do novo AE, a transição e a integração dos
trabalhadores no respetivo regime, de modo a serem avaliadas e corrigidas eventuais
disparidades decorrentes da implementação do AE negociado.
Também, e na sequência do comunicado do Provedor e reforçado pelos seus representantes na
mesa de negociações, será desencadeado uma progressão para os trabalhadores este ano.
Continuamos a reivindicar a atualização o valor remuneratório das tabelas, uma vez que o mesmo
não acontece desde 2010.
Aguardamos a marcação da assinatura formal da qual daremos notícia.
Solicitamos que após a publicação do AE verifiquem se a sua situação se encontra em
conformidade com o previsto.
Pelos sindicatos outorgantes do AE de 15 de fevereiro de 2009
A Comissão Negociadora Sindical
Lisboa, 23 de janeiro de 2017

