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INFORMAÇÃO (30)
Realizou-se na passada sexta-feira uma reunião com o Presidente do CA a pedido do
Sindem e com a participação dos sindicatos AE I com exceção do stmetro.
Esta reunião serviu para concluir a opinião do CA nas matérias por nós levantadas
anteriormente:
1- Não cumprimento da cláusula 20º A- Eventos Especiais do AE I referente a 2018.
2- Contabilização do Tempo sindical de forma a excluir o trabalhador da avaliação de
desempenho.
3- Assistência á Família: não cumprimento do AE I.
O Sindem depois de ter permitido algum tempo ao CA para a resolução dos assuntos
referidos, fez-se munir para esta reunião de vários pareceres jurídicos os quais são
“arrasadoramente” defensores da opinião do Sindem.
O Sindem esclareceu o Sr. Presidente que não vai desistir que se faça justiça nestas
matérias!
Lembramos que, em relação ao 1º ponto quando levantamos a primeira vez em meados
do Ano Passado foi para que ficasse resolvido na sua totalidade, a Empresa deu-nos
razão concordando apenas com o pagamento na passagem do ano 2018/2019 em
diante, Não querendo assumir o pagamento dos retroativos referentes ao Ano 2018
como nós sempre defendemos.
Em resposta:
1º questão: Foi nos dito que não ia alterar a sua posição em relação á forma de
pagamento do Ano 2018.
2º questão: “não vai mudar a posição sobre este ponto”, disse.
3º questão: vai analisar com mais precisão o que se está passar na área.
O Sindem levantou também um 4º ponto em consequência de uma informação escrita
recebida por e-mail da parte da Diretora do RCH no passado dia 11-01, em que limita
grosseiramente a atividade Sindical da nossa Empresa, injustificando as faltas dadas
pelos Corpos Gerentes dos Sindicatos. (Assembleia Geral e Conselho Fiscal)
O Sindem munido também de parecer jurídico e não concordando com esta posição da
Empresa, a qual contraria grosseiramente a Constituição da República Portuguesa,
obteve como resposta do Sr. Presidente que não altera a sua posição mais uma vez, e
que vão ser injustificadas as faltas dadas por estes membros.
Concluindo e não deixando de mencionar a participação dos Sindicatos presentes em
defender as nossas questões que são transversais a todos, o Sindem irá prosseguir com
estes assuntos até que se faça justiça repondo a legalidade na nossa Empresa!
Pela defesa dos nossos direitos!

Juntos somos mais fortes!

Adere ao Sindem!
Lisboa 04 de fevereiro de 2019

A Direção
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