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INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES DA

INCM
PLENÁRIO E DECISÕES
Face ao impasse em que continua o processo de Descongelamento integral das Carreiras
dos trabalhadores da INCM, o SINTTAV realizou um Plenário de trabalhadores na Sede da
Empresa, para de acordo com a convocatória, conjuntamente se analisar a situação e
decidir os caminhos a seguir, porque este injustificado impasse não pode continuar.
Foi um Plenário bem participado, com intervenções que reflectiram o sentimento geral
dos trabalhadores em relação a uma situação que já devia estar resolvida há muito e que
nada justifica que este impasse continue.
Neste contexto de sentimento generalizado de descontentamento e disponibilidade para
se enveredar pelos caminhos adequados se a situação não for resolvida a curto prazo
através do diálogo, via sempre privilegiada, foi aprovada a Moção que integralmente se
transcreve, a qual foi entregue hoje dia 20 à Administração da INCM.

MOÇÃO
Os trabalhadores da INCM reuniram em Plenário, no dia 19 de Março de 2018, no
Refeitório da Sede desta, em Lisboa, para analisar a situação sócio – laboral nesta,
especialmente no que se relaciona com os Descongelamentos integrais das Carreiras e
dos caminhos a seguir para que estes se concretizem, tendo em conta o seguinte:
Que a situação do Descongelamento integral das Carreiras tem vindo a ser discutido com
a Administração da INCM há meses e continua num impasse inaceitável por já ter
ultrapassado os razoáveis limites do tempo de espera.
Que o Art.º 23º da LOE para 2018, especialmente destinado às Empresas do Sector
Empresarial do Estado, como é o caso da INCM, diz que nestas se aplica o disposto em
Instrumentos de Regulamentação Colectiva de Trabalho, quando existam, e na INCM
vigora um AE, que assim se deve aplicar na íntegra a partir de 1 de Janeiro de 2018.

Que o tempo em que os trabalhadores permaneceram nas suas categorias com as
promoções congeladas não morre, tal como se verificou na contagem de antiguidade para
efeitos de diuturnidades e por isso tem que ser tido em conta na totalidade a partir de
01/01/2018 para a reposição nas categorias resultantes dos Descongelamentos, embora
sem efeitos retroactivos remuneratórios.
Que por exemplo, em empresas como a RTP ou a CP, que fazem igualmente parte do
Sector Empresarial do Estado, a situação dos Descongelamentos já foi integralmente
resolvida, não obstante a situação financeira de uma e outra ser incomparável com a da
INCM.
Que a boa saúde financeira que a INCM tem tido ao longo dos anos, resulta em boa
medida do esforço, empenho e dedicação dos trabalhadores a quem a Adm. continua a
retardar a aplicação dos seus justos direitos relativos aos Descongelamentos integrais.
OS TRABALHADORES REUNIDOS EM PLENÁRIO NO DIA 19 DE MARÇO, NO REFEITÓRIO
DA INCM, DECIDEM:
A)

Dar um prazo para a Administração reunir com o SINTTAV e em conjunto se resolver
de vez a situação de impasse em que o processo dos Descongelamentos integrais se
encontra.

B)

Findo esse prazo, se a reunião não for marcada e o impasse se mantiver, ser
convocado um Plenário, a realizar frente às instalações da INCM, entre as 10h00 e as
15h00 do dia 9 de Abril, para neste ser analisada a situação e decidida a resposta a
dar pelos trabalhadores.

C)

Assim, os trabalhadores reclamam da Administração da INCM, uma reunião com o
SINTTAV até ao dia 30 de Março, o qual não se opõe a que possa ser conjunta com
outras ORTs, para que a situação possa ser resolvida em tempo útil e evitar um
conflito que ganha cada vez mais contornos de inevitável.

Lisboa, 19 de Março de 2018.
Os Delegados Sindicais do SINTTAV

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.

SINDICALIZA-TE NO SINTTAV
PARA ESTARES MAIS E MELHOR DEFENDIDO

SEMEAR IDEIAS, PARA GERAR CONSCIÊNCIAS, É DEVER SINDICAL

