SINDICATO DOS TRABALHADORES E TÉCNICOS DE SERVIÇOS

AOS TRABALHADORES DA FUNDAÇÃO INATEL

O SITESE tomou conhecimento, através de comunicação dirigida aos sindicatos, que o processo negocial
de um Acordo de Empresa para a Fundação INATEL assume bastante importância.

No entanto, diz que o processo não pode iniciar-se de imediato, uma vez que “a Fundação promoveu,
reclassificou e integrou no quadro de pessoal um conjunto de trabalhadores entre novembro de
2015 e janeiro de 2016, sem observância do disposto na Lei do Orçamento de Estado, mais
concretamente na norma que impedia estas reclassificações e promoções na Esfera do Estado,
incluindo em Fundações e estabelecimentos públicos.”
De igual modo, referiu que “foi com o propósito de apurar se a Fundação violou ou não, com as
decisões acima identificadas, a Lei do Orçamento de Estado, que o atual Conselho de
Administração suspendeu as referidas decisões e solicitou a interpretação da Secretaria-Geral do
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e que, atenta a complexidade da análise
jurídica das questões, solicitou colaboração da Direção-geral da Administração e do Emprego
Público (…).”
Neste sentido, após clarificação com a lei orçamental para 2017, a Fundação INATEL diz estar em
condições de dar início ao processo de celebração do Acordo de Empresa, tão almejado pelo SITESE.
Será, assim, proximamente agendada reunião para definição do protocolo negocial, com data ainda a
definir. Esperamos que assim seja!
Ficamos expetantes com tal comunicação, aguardando ansiosamente o início da negociação.

Pela defesa dos direitos dos trabalhadores!
Pela negociação coletiva!

Lisboa, 19 de dezembro 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

