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Á COMUNIDADE METROPOLITANO DE LISBOA (C02)
No dia 15 de Janeiro teve inicio um novo ciclo Politico no C.A., com a apresentação pelo Sr.
Secretário de Estado Adj.do Ambiente do novo C.A.
Depois de feitas as apresentações de ambas as partes, e de ouvidos alguns intervenientes o
SINDEM reitera a proposta conjunta com os outros sindicatos entregue ao novo C.A. e S.E., e
realça a urgência em resolver alguns assuntos expectantes na comunidade de trabalho como, o
cumprimento imediato do A.E. em vigor, e também a necessidade premente de acabar com a
suposta lista de trabalhadores em mobilidade.
O C.A. Depois de tomar nota das varias questões responde ao SINDEM que vai já a partir de dia
18-01 auscultar os trabalhadores no quadro de mobilidade individualmente a fim de integrar
estes novamente.
Já no final da Reunião questionamos também o C.A. para uma situação que se esta a passar no
M.L. que o C.A. pode resolver imediatamente que nós já tinha-mos alertado nos finais de
dezembro, que foi a falta de pagamento do subsidio de ferias conforme esta no nosso A.E.
A esta questão e depois de já ter ficado marcado a próxima reunião com o C.A. para dia 10-02,
respondeu-nos a Responsável pelo R.H. Dra. Ana Lopes que está a ser feito esforços para que
fosse feito um pagamento intercalar antes do fim de janeiro, ou no pior cenário com o
vencimento de Janeiro será Pago.
Na passada 3ª feira dia 19-01 houve uma reunião com o Sr. Director da D.C.O. e as ORT.s do M.L
relativamente á situação da implementação de um novo modelo de guarnecimento das estações
e a ser implementado por este a partir de dia 25-01 para categoria de O.C.s e a dia 08-02 para
A.T.s.
O SINDEM mais uma vez afirma o que já tinha dito numa reunião anterior que, não Concorda
com este modelo de guarnecimento.
Não Concorda-mos que com a falta de efectivos nessas áreas e com estudos feitos nesse sentido,
se feche Postos de Venda e seja pedido mais trabalho a esses Operacionais.
Também não Concorda-mos com o timing desta aplicação em virtude de haver um novo C.A.
que disse estar disposto a criar mais qualidade no serviço prestado aos clientes, o que Não seria
o caso.
Aos Reformados do M.L.:
Informa-mos que já foi aprovado na A.R. ontem dia 20 a reposição dos Complementos de
reforma aos Reformados desta Empresa que o anterior governo PSD/CDS tinha ROUBADO.
A legislação aprovada poderá ou não ter retroativos a Janeiro deste Ano. Informa-mos também
que foi nos transmitido pelo nosso advogado Dr. Garcia Pereira que, há mais uma decisão
favorável no tribunal referente ao Grupo nº10; (PROC. 11.208-15.4T8LSB - J8).
PORQUE A UNIÃO FAZ A FORÇA !
ADERE AO SINDEM !
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