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INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES DA

INCM
SINTTAV REUNIU COM A ADMINISTRAÇÃO
PARA DISCUTIR O DESCONGELAMENTO DAS CARREIRAS
Como o SINTTAV informou no seu último comunicado, realizou-se no passado dia 6, a reunião antes
solicitada à Adm. da INCM, para mais uma vez discutirmos o Descongelamento Integral das
Carreiras, cujo processo, como todos sabemos, se arrasta injustificadamente há meses.
A Lei do OE para 2018 determina que a partir de Janeiro deste ano se aplica integralmente o AE e por
isso o Descongelamento das Carreiras, Reposicionando os trabalhadores no nível ou escalão a que
deveriam ter ascendido, já se deveria ter verificado.
Para que a discussão com a Adm. fosse mais objectiva, o SINTTAV, numa reunião realizada com os
Delegados Sindicais da INCM, no passado dia 4, elaborou uma Proposta concreta e objectiva do que
no seu entender após a publicação da Lei do OE para 2018, deve ser o Reposicionamento integral
dos trabalhadores.
A prática sindical do SINTTAV é manter os trabalhadores regulamente informados em relação aos
processos que discute com a Adm. da INCM e fiel a esse princípio, se transcreve a Proposta então
entregue.
A Proposta está suportada num conjunto de considerandos que a fundamentam, dos quais apenas
se transcreve o último, assim;
PROPOSTA
9. Assim, importa resolver de vez a situação do Descongelamento Integral das Carreiras, porque
nada justifica o impasse que se tem verificado durante meses e para esse efeito o SINTTAV
apresenta uma Proposta concreta traduzido nos seguintes termos:
a) As condições de Progressão sujeitas à Avaliação do Desempenho tinham subjacente a
permanência de 2 anos numas Carreiras e 3 noutras.
b) A realização da Avaliação do Desempenho é da responsabilidade da Empresa e nos casos em
que não foi feita, os trabalhadores não podem ser prejudicados por esse facto.
c) Assim, a partir de 1 de Janeiro de 2018, cada trabalhador terá que ser reposicionado no nível

ou escalão a que devia ter ascendido se a normal evolução tivesse sido realizada, embora
como decorre da Lei do OE, sem direito a retroactivos remuneratórios.
d) Como a Adm. da INCM decidiu aplicar uma Progressão a todos os trabalhadores que tinham
mais de 5 anos de antiguidade no nível ou escalão, critério que era apenas utilizado nos casos
em que os trabalhadores durante igual período não fossem objecto de avaliação positiva,
essa progressão deve ser tida em conta no reposicionamento agora proposto.
O SINTTAV considera que a proposta apresentada decorre da aplicação integral do AE a partir de 1
de Janeiro de 2018, pelo que deve ser acolhida pela Administração e aplicada de imediato,
aguardando-se resposta concreta até ao dia 12 de Abril.
Reunião com a Adm. Na reunião de dia 6, participou o Presidente da INCM e a Dra. Dora Moita, o
SINTTAV através de Dirigentes e Delegados Sindicais da INCM e a CT esteve representada pelo seu
Coordenador como observador.
Antes e após a entrega da Proposta, o SINTTAV reforçou mais uma vez a necessidade de se resolver
esta impasse o mais urgente possível, tendo o Presidente da INCM manifestado também essa
vontade, mas os pontos de vista ainda divergem em relação ao que deve ser aplicado.
Como o Presidente não conhecia a Proposta concreta do SINTTAV, assumiu o compromisso de a
analisar pormenorizadamente e dar uma resposta urgente.
PLENÁRIO
Justificou-se o adiamento do Plenário, o qual irá ser marcado logo que o SINTTAV tenha resposta à
Proposta apresentada.
Esperamos que o Plenário seja para analisar uma resposta da Adm. da INCM que venha ao encontro
das justas expectativas dos trabalhadores e se encerre este processo.
Se tal não se verificar, os trabalhadores decidirão a resposta adequada.
LUTA, EM CONVERGÊNCIA.
Se o caminho for a Luta, o SINNTAV espera que se verifique uma total convergência, porque esta é
fundamental para a vitória dos trabalhadores, como a vida já nos ensinou.
Nesse contexto, o SINTTAV assume o compromisso de não marcar qualquer forma de luta sem antes
falar com as outras ORTs e esperamos que estas tenham a mesma atitude.

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

