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INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES DA

INCM
SINTTAV CONTINUA A LUTA PELA REPOSIÇÃO
INTEGRAL DOS DIREITOS ADQUIRIDOS
ADM. DIZ ESPERAR QUE O OE LHE PERMITA RESPONDER
ÀS EXPECTIVAS DOS TRABALHADORES
Reunião de dia 27.Nov. Na sequência da Moção aprovada no Plenário realizado no dia 21 de Novembro, em Lisboa,
na INCM, o SINTTAV reuniu com a Adm. por agendamento desta, para debater a situação.

Posição do SINTTAV. Quanto à reposição dos direitos adquiridos no que se refere ao descongelamento integral das
carreiras, a posição assumida pelo SINTTAV foi obviamente de defesa intransigente do conteúdo aprovado na Moção.
Reforçamos a posição assumida e defendida pelos trabalhadores no Plenário, em que a reposição dos direitos adquiridos
no que concerne ao descongelamento das Carreiras deverá ser feito com base nos seguintes princípios:
 Reposição em Janeiro de 2018, na categoria ou escalão em que cada trabalhador devia estar situado se não fosse o
congelamento, independentemente de retroactivos a Julho.
 Contagem de tempo para o futuro, a partir da data em que cada trabalhador devia ter atingido a última categoria ou
escalão.

Conclusões. Depois do SINTTAV ter transmitido à Adm. o descontentamento generalizado evidenciado no Plenário
resultante da posição que esta quer assumir sobre o tipo de descongelamento a aplicar nas carreiras, o PCA diz que
compreende a posição dos trabalhadores, mas que o parecer da PARPÚBLICA o impede de ir ao encontro das pretensões
destes.
Por outro lado, o PCA argumentou que ainda não conhece a versão final da Lei do OE para 2018 e por isso não sabe se
esta lhe permite ir mais além do que foi transmitido ao SINTTAV.
O SINTTAV questionou o PCA no sentido de saber se a Lei do OE que for aprovada contiver a redacção que se conhece,
com base nesta a INCM assume o compromisso de negociar com os Sindicatos a reposição integral do descongelamento
das Carreiras, com efeitos a Janeiro de 2018, reposicionando cada trabalhador na categoria ou escalão onde cada um
deveria estar se não tivesse existido o congelamento.
O compromisso que o PCA assumiu foi de que, se a Lei do OE for aprovada com a redacção que se conhece, irá solicitar de
imediato um esclarecimento à Tutela (Secretaria de Estado do Tesouro), estando o PCA disponível para aplicar o
descongelamento integral das carreiras com efeitos a Julho de 2017, se a Lei lhe permitir isso.

A Luta vai ter que continuar, os trabalhadores têm razão. O SINTTAV considera que os trabalhadores têm
razão nas suas justas reivindicações, até porque noutras Empresas de Sector Empresarial do Estado, como no METRO de
Lisboa, esta situação já foi resolvida através da negociação.
A razão dos trabalhadores determina a sua força para a Luta, na INCM, a CT vai realizar dois Plenários e uma
concentração junto à Tutela e o SINTTAV estará obviamente presente e dará seguimento às decisões que os
trabalhadores aprovem, convicto que a força de todos será determinante para resolver esta situação.

Já basta de congelamentos desde 2010.
Lisboa, 28 de Novembro de 2017
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

