SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

Comunicado 7 INE - 2015

REABERTURA DO PROCESSO NEGOCIAL COM O INE

Há cerca de dois meses terminávamos o último comunicado fazendo menção a uma exposição sobre situações ainda por resolver nas relações colectivas de trabalho no INE, tendo em
mente retomá-la com a nova legislatura.

Neste sentido propusemos há duas semanas a reabertura do processo para o estabelecimento de um ACEP entre o SITESE e o INE com a finalidade de resolver a questão do tempo de trabalho. Até hoje não tínhamos obtido qualquer resposta o que nos levava acreditar
que o CD pretende manter as 40h. Já com esta comunicação preparada recebemos a resposta
do CD que nos remete para uma hipotética alteração à legislação de trabalho na Função
Pública, na Assembleia da República.

Finalmente ficou claro que o CD não pretende negociar o tempo de trabalho porque
não quer, embora tenha legitimidade para o fazer sem necessidade de alterar o diploma
para onde nos remete. Julgamos saber que o governo emergente de um novo quadro político, seja qual for, não vai dizer como é que se deverá proceder ou substituir-se ao CD
para resolver uma situação que não acarreta qualquer despesa ao Estado e que já esteve em
vigor com resultados que são reconhecidos por todos.

A história recente deste processo demonstra que com o empenho e crer de todos é possível remover oposições e alcançar resultados. Em breve, daremos notícias sobre as diligências
do sindicato e o grau de envolvimento que será pedido aos colegas.

Lx, 10 de Novembro de 2015

PELA DEFESA DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES!
PELO TRABALHO COM DIGNIDADE

DELEGAÇÕES
FARO - Av. da República, 166 - 2º. Esqº. 8000-080 Faro - Telf. 289 828 389
PORTALEGRE - Rua 19 de Junho, 31 - 7300-155 Portalegre - Telf. 245 202 651
PORTO - Rua Stª. Catarina, 391 - 3º. Frt.. 4000-451 Porto - Telf. 222 000 988
TORRES VEDRAS - Av. 5 de Outubro, 11- 3º. Drtº. - 2560-270 - T. Vedras - Telf. 261 323 764
VILA FRANCA DE XIRA – Rua Alves Redol, 75 – 3º. 2600-100 VFX – Telf. 263 110 400

