SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

CCT INDUSTRIA QUIMICA
Realizou-se hoje 2/7 mais uma reunião de negociações para revisão do CCT.
Nesta reunião as Associações Patronais entregaram às Organizações Sindicais
uma proposta com três pontos fundamentais, a saber:
Criação do Banco de horas
Remuneração do Trabalho Extraordinário
Tabela Salarial e cláusulas pecuniárias
Relativamente ao Banco de Horas pretendem as associações patronais
estender a sua aplicação aos dias de descanso semanal o que para o SITESE
não é aceitável pois entendemos que a aplicação deste instrumento só é
possível nos dias normais de trabalho;
A proposta apresentada para a Remuneração do Trabalho Extraordinário
prevê uma redução drástica e de forma progressiva num período de três anos
dos valores actualmente em vigor a iniciar já no presente ano.
Quanto às tabelas salariais e cláusulas de expressão pecuniária e como
contrapartida para aceitação por parte das organizações sindicais das
propostas anteriormente enunciadas as A.Ps. apresentaram uma proposta
para três anos que globalmente se traduz num acréscimo de cerca de 4%
Esta proposta para além de estar subjacente a um acordo quanto às restantes
matérias é também por si só insuficiente pois não repõe o poder de compra
que os trabalhadores perderam desde 2009 data da última revisão do CCT.
O SITESE, ciente da necessidade em rever o CCT, não o fará no entanto a
qualquer preço e não subscreverá qualquer acordo onde se perfilhe a perda
de direitos dos trabalhadores.
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