SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

Aos Trabalhadores do INE
No último comunicado informámos que tínhamos uma estratégia para os tempos mais
próximos. É nossa intenção sermos realistas, não perdermos tempo com pormenores
desnecessários e sermos eficazes.
Há um quadro de preocupações que se pode resumir ao seguinte: complementos/
suplementos; situação pecuniária das profissões qualificadas como assistentes-operacionais e
assistentes-técnicos; subsídio de Natal; e o acordo coletivo de trabalho (ACEP).
Para agravar a situação não podemos contar com o Conselho Diretivo (CD) que se recusa a
dialogar e disso temos dado nota às entidades com quem contactamos. Os direitos sindicais
dos trabalhadores têm de ser respeitados e o SITESE é um sindicato com representatividade,
de acordo com a legislação em vigor, pelo que tem condições para estabelecer uma
convenção coletiva.
O QUE FIZEMOS RECENTEMENTE
Efetuámos nova ronda pelos grupos parlamentares. O Bloco de Esquerda, para além de nos
ouvir e tomar notas para questionar o Governo, forneceu-nos um parecer jurídico sobre o
subsídio de Natal, idêntico ao do SITESE.
No grupo GP do PS fomos recebidos por duas deputadas, respetivamente, a coordenadora do
partido para Comissão do Trabalho e Segurança Social e a deputada que acumula o cargo de
Secretária Nacional para o Trabalho, que tomaram nota de todas as situações apresentadas
com a promessa de que vai haver consequências.
Está ainda em curso a apresentação de uma exposição/queixa ao Provedor de Justiça e
uma reunião com a tutela do INE.
TEMPO PARA AGUARDAR, TEMPO PARA REALIZAR
Temos plena consciência de que tudo se está a movimentar e que o Governo tomou posse há
pouco tempo mas, no caso do estabelecimento de uma convenção coletiva, são demasiados
anos sem um resultado final.
As diligências vão continuar. Esperemos que os resultados vão aparecendo sob pena de
sermos obrigados e escolher outras vias.

Lisboa, 21 de Dezembro de 2015
A Direção

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

