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AUMENTOS SALARIAIS
O SNTSF/FECTRANS acordou com a
empresa o aumento de 20 euros para
todos os trabalhadores.
Endereços
Lisboa
Avenida Álvares
Cabral, 19
1250-015 Lisboa
Telefone:
213 242 270
email:
geral@sntsf.pt
Site:
www.sntsf.pt
Porto
Rua Padre António
Vieira, 195
4300-031 Porto
Telefone:
225 198 600
932 816 245
email:
geral@sntsf.pt

Coimbra
Telefone:
936 851 960
email:
geral@sntsf.pt
Entroncamento
Rua Abílio César
Afonso, 23 r/c
2330-096
Entroncamento
Telfone:
249 160 037
932 816 241
email:
geral@sntsf.pt
Barreiro
Rua Almirante
Reis, 68
2830-326 Barreiro
Telefone:
213 242 270
Fax:
213 424 843
emal:
geral@sntsf.pt
Se quiser receber
informação do
sindicato por
email, inscrevase em:
www.sntsf.pt

ﬁliado

Além disso, também ﬁcou acordado o
aumento de 1,5% nas clausulas
pecuniárias, ou seja;
Ü subsidio de refeição passa a ter o
valor de 6.64€;
Ü subsidio de transporte passa a ter
o valor de 1.55€;
Ü abono de falhas passa a ter o valor
de 3.10€;
Ü subsidio de condução passa a ter
o valor de 3.98€.
Estes valores têm todos a sua
aplicação a dia 01 de janeiro de 2019.
Foi o resultado de uma série de reuniões
com a administração da MTS, em que
procurámos dar expressão à recolha de
opiniões vinda dos trabalhadores e, desta
forma, mesmo que insuﬁciente, foi mais
uma forma de, pela negociação,
valorizarmos as condições de salariais,
numa empresa que nem sequer tem
contratação colectiva.
Após mais esta negociação, ganha
mais força a necessidade de um
Acordo de Empresa, como por
exemplo, têm os trabalhadores da
Prometro (Metro do Porto) também do
grupo Barraqueiro, pelo que faz
sentido que os trabalhadores se
mobilizem e lutem por este objectivo.

SITUAÇÃO DOS ABONOS VARIÁVEIS
A empresa apresentou uma proposta ao
sindicato, que apenas contemplava o
pagamento desta rubrica em duas matérias
(trabalho noturno e trabalho extraordinário),
sendo que a posição do sindicato, é que seja
contemplado também o abono de falhas, o
p ré mi o de con d u çã o e o p ré mi o d e
disponibilidade.
Além de a proposta da empresa não
contemplar todas as rubricas que deveria,
também acabava por esquecer o passado
dos trabalhadores no trabalho efectuado
na empresa, ou seja, apenas
consideravam pagar (trabalho noturno e
trabalho extraordinário), referente ao ano
de 2018, deixando para trás os anos
anteriores.
O sindicato está disponível para chegar a um
entendimento sobre a forma de pagamento,
mas não, para esquecer a divida da empresa
com os trabalhadores nem as rubricas que
têm direito, aliás como já foram condenadas
outras empresas sobre esta matéria.
Para continuar na defesa das
reivindicações justas dos trabalhadores é
necessário um sindicato cada vez mais
forte e representativo na empresa. Todos
juntos construiremos a unidade.

O SNTSF, o Sindicato da FECTRANS/CGTP-IN na MTS é a organização
sindical de classe de todos os trabalhadores da empresa.
Com a participação de cada um neste colectivo sindical, a luta dos
trabalhadores ganha mais força.

SINDICALIZA-TE

