SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

AOS TRABALHADORES DO CCL
Caros colegas,
De acordo com o transmitido nos plenários dos últimos dias, o SITESE voltou a reunir, na passada
sexta-feira, dia 14 de outubro, com o Clube de Campismo de Lisboa, no Ministério do Trabalho, em sede
de processo de Conciliação.
Surpreendentemente, o CCL evoluiu nas suas propostas, ainda que esteja aquém do desejado pelo
SITESE em prol dos trabalhadores. Neste momento, há poucas matérias que se encontram suspensas,
designadamente: os dias de descanso semanal, trabalho suplementar e descanso compensatório do
trabalho prestado em dia de descanso semanal e feriados. São estas as temáticas mais problemáticas,
segundo revelação do CCL, cuja margem de negociação será limitada. Porém, não desistimos das
mesmas e tudo faremos para negociá-las dignamente.
Quanto aos dias de descanso semanal, o CCL pretende que durante a época de maior volume de trabalho,
em que se observe maior afluência nos parques, os trabalhadores não gozem os dias de descanso
contiguamente, isto é, um seguido do outro. Porém, seria apenas quando se revelasse necessário.
Por sua vez, o SITESE conseguiu negociar a manutenção da majoração dos 3 dias de férias e a tolerância
individual de ponto, ficando os trabalhadores com 16 horas durante o ano e os 15 minutos diários de
pausa. Note-se que, quanto a estas matérias, era pretensão do CCL a sua eliminação total.
De igual modo, e após insistência do SITESE, o CCL revelou que estaria disponível para atribuir um
aumento médio global de 3% sobre os valores da tabela salarial atual e vigente do Acordo de Empresa.
Esse aumento seria ponderado e gradativo, podendo os níveis mais baixos chegarem a 5% e os níveis
mais elevados a menos de 1%, por exemplo.
Face ao exposto, o SITESE ficou de analisar tais valores e construir uma tabela salarial possível de acordo
com o valor médio apresentado, de modo a percebermos o impacto real que se traduzirá nos rendimentos
dos trabalhadores.
Aguardamos, de igual modo, as vossas opiniões e sugestões. São todas muito bem-vindas.
A próxima reunião com o CCL ficou agendada para o dia 7 de novembro.

PELA DEFESA DOS DIREITOS DOS TRABALHADORES!
PELA MANUTENÇÃO DO A.E.!
PELO TRABALHO DIGNO!
Lisboa, 17 de outubro de 2016.
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

