COMUNICADO 10/SN/2016

CTTEXPRESSO
PRÉMIO DE DESEMPENHO NO VENCIMENTO
Queremos esclarecer todos os nossos associados da CTTEXPRESSO relativamente ao prémio de
desempenho que foi integrado no vencimento dos trabalhadores.
O SINDETELCO não está, nem nunca esteve, disponível para acolher esta proposta para os
Distribuidores. Esta foi uma medida implementada de forma unilateral pela empresa que vai
implicar perca de rendimentos no futuro. Em 2017, 2018, 2019 e anos seguintes os trabalhadores,
com esta medida implementada, perdem rendimento e já em 2019 irão ter menos rendimento
disponível.

ACRÉSCIMOS DE TRANSPORTE
Relativamente aos acréscimos dos transportes a empresa informou-nos que já durante este mês
de Fevereiro irá proceder ao pagamento dos acréscimos com retroativos incluídos. Os
trabalhadores e o SINDETELCO estarão atentos à retroatividade que vai ser considerada para
efeitos de pagamento desta rubrica. Estão ainda alguns casos pendentes nesta matéria.
Continuaremos a fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para os resolver. Relativamente ao
acréscimo de encargos com transporte já conseguimos:
MARL: 3 casos deferidos com atribuição de valores de passe;
 PERAFITA: 15 casos deferidos com atribuição de quilómetros;
 PIOR VELHO: 8 casos deferidos com atribuição de valores de passe.

MUDANÇA DE GRUPO PROFISSIONAL
Conseguimos resolver um conjunto de situações na Perafita e no Marl mas outras continuam por
resolver. O SINDETELCO não irá deixar que estes casos pendentes caiam no esquecimento na
empresa. Continuaremos a pugnar pelas correções e ajustamentos devidos aos trabalhadores.
Voltámos a questionar a empresa em relação à uniformização do cargo de Supervisor que
continua desregularizado. A empresa comprometeu-se a analisar a questão e informar o
SINDETELCO assim que haja uma decisão.

PROCESSOS JUDICIAIS
Em relação aos processos judiciais relativos à reposição do prémio de assiduidade que abrange um
total de 212 trabalhadores, os mesmos têm avançado na justiça. Existem já processos confirmados
pelo Tribunal.
LISBOA, 1 de Fevereiro de 2016
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