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INCM

INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES DA INCM
DESCONGELAMENTOS, AUMENTOS SALARIAIS, REUNIÃO COM O PCA,
PRÉ-AVISO DE GREVE E PLENÁRIO.
REUNIÕES
O SINTTAV de acordo com os seus princípios de acérrimo defensor do Diálogo Social, já realizou diversas
reuniões com a Adm. da INCM na tentativa de encontrarmos soluções negociadas para os problemas
pendentes (Descongelamentos das carreiras e aumentos salariais) e pouco a pouco têm-se verificado
aproximações.

PRÓXIMA REUNIÃO
Tendo em conta o prazo constante do documento que o SINTTAV entregou à Administração na reunião
realizada no dia 6 de Abril, para esta dar resposta aos pontos nele contidos, a reunião foi agendada para as
10h00 do dia17, mas reagendada para as 10h00 do dia 23.
O SINTTAV espera que as respostas sejam finalmente positivas e venham ao encontro das justas
expectativas dos trabalhadores, as quais serão a estes transmitidas no próximo Plenário.
O SINTTAV espera que a Administração da INCM tenha bem presente que é fundamental restabelecer a Paz
Social na Empresa, porque o descontentamento é generalizado, nalguns casos manifestado de forma
expressiva, noutros casos em surdina e depois da motivação perdida é muito mais difícil recuperá-la

LUTA CONVERGENTE
A aplicação do Descongelamento integral das Carreiras e o compromisso para se negociarem aumentos
salariais são matérias tão importantes que exigem o envolvimento de todas as ORTs na sua defesa, cuja
convergência na acção o SINTTAV tem sempre defendido, independentemente dos princípios que cada uma
desta perfilha poderem nem sempre serem coincidentes.
Mas a Luta convergente tem princípios fundamentais nos quais assenta a prática sindical do SINTTAV.
No nosso último comunicado assumimos o compromisso de, “ nunca marcar qualquer forma de luta sem
antes consensualizarmos esta e os dias com as outras ORTs”,porque nenhuma ORT deve andar a reboque
de outra.
Não foi isso que se passou das outras ORTS para como SINTTAV em relação às lutas marcadas, mas nem por
isso deixamos de procurar a Convergência na acção, porque a defesa dos interesses dos trabalhadores está
para nós acima de tudo.

PRÉ-AVISO DE GREVE
O SINTTAV está na luta pela defesa dos direitos dos trabalhadores da INCM conjuntamente com outros
Sindicatos e neste contexto, procurou a convergência possível na acção e decidiu apresentar o seguinte Pré
-aviso de Greve:

Dias 26 e 27 de Abril e 2 de Maio de 2018
 Turno das 00h00 às 8h00.
Paralisação das 00h00 às 2h00 e das 6h00às 8h00.

 Horário normal e turno das 8h00 às 16h00.
Paralisação das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 15h30.
 Turno das 16h00 às 24h00.
Paralisação das 17h30 às 19h30 e das 22h00 às 24h00.

Dia 30 de Abril de 2018
 Greve Geral das 00h00 às 24h00.
Esta Greve é decretada devido ao impasse de negociações prolongadas e inconclusivas que se vêm
arrastando há vários meses e visa atingir os seguintes objectivos:
 O descongelamento integral das Progressões, com o reposicionamento dos trabalhadores no nível
ou escalão a que deveriam ter ascendido, se a normal evolução tivesse sido realizada de harmonia
com o previsto no AE.
 A actualização dos salários que não são revistos desde 2009.
 A aplicação integral do art.23º da Lei do Orçamento de Estado para 2018.

EXPLICAÇÃO
A prática do SINTTAV é discutir os problemas com os trabalhadores e aprovarmos as decisões
colectivamente.
Porém, em relação a esta fase da Luta, as coisas precipitaram-se no tempo que não nos ficou margem para
decidirmos o que fazer antes em Plenário, face aos prazos para a entrega do Pré-aviso.
Assim, a Direcção do SINTTAV e os Delegados Sindicais da INCM decidimos as formas de luta agora
anunciadas, sujeitas à ratificação ou alteração no Plenário, situação que certamente os associados do
SINTTAV compreenderão.

PLENÁRIO A 23 DE ABRIL
O SINTTAV decidiu marcar um Plenário de trabalhadores da INCM a realizar pelas15h00 do dia 23 de
Abril, fundamentalmente para:
 Analisar a resposta que a Administração irá dar às justas reivindicações constantes do documento
entregue a esta no passado dia 6 de Abril e divulgada no nosso comunicado nº5 de 7 de Abril.
 Face às respostas da Administração, ratificar ou alterar o Pré-aviso de Greve apresentado.

CONVOCATÓRIA:
Esta informação serve de convocatória para o Plenário de dia 23 de Abril, a realizar no
Refeitório da INCM, entre as 15h00 e as 17h00, que o SINTTAV espera bastante
participado em função da importância dos temas agendados.

TRABALHADOR DA INCM, A LUTA É DE TODOS, DÁ O TEU CONTRIBUTO A
COMEÇAR PELA PARTICIPAÇÃO NO PLENÁRIO.
A HISTÓRIA MOSTRA, QUE SÓ VENCE E CONSEGUE OS SEUS OBJECTIVOS, QUEM NÃO CEDE NOS SEUS PRINCÍPIOS

A sindicalização sempre foi muito importante, ela é mesmo determinante para o reforço da
ferramenta de defesa dos trabalhadores, o seu Sindicato.
Sindicaliza-te no SINTTAV para estares mais e melhor defendido.

SINTTAV, O MAIOR E MAIS REPRESENTATIVO SINDICATO NO SECTOR
SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR
CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL

SINTTAV, O SINDICATO QUE TE DEFENDE
SINDICALIZA-TE NO SINTTAV

