INFORMAÇÃO
SINDICAL

Distritos de Beja, Évora, Portalegre e Setúbal, 22 de Maio de 2019

SECÇÃO REGIONAL DO ALENTEJO

Trabalhadores da C.M. do Montijo com novo ACEP
SINTAP conquista a reposição de direitos perdidos
O SINTAP – Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins
Públicos e a Câmara Municipal do Montijo, assinaram hoje, alterações ao Acordo Coletivo de Trabalho,
ACEP (Acordo Coletivo de Empregador Público) nº 90/2016, publicado na 2ª série do D.R. nº 13 de 20 de
Janeiro de 2016, a aplicar aos(às) Trabalhadores(as) filiados(as) no SINTAP, ao abrigo das quais e após
publicação em Diário da República, os(as) Trabalhadores(as) da Câmara Municipal do Montijo irão ver
repostos direitos que haviam sido perdidos pela altura da “Troika” em Portugal.
Neste novo Acordo (ACEP), para além do previsto no Acordo em vigor, que se mantém quase na integra,
está previsto o acréscimo de dias de férias e outros benefícios, pelo desempenho positivo no penúltimo ciclo
de avaliação (2015-2016), a aplicar após a publicação em D.R.:
 3 dias úteis de férias, além dos 22 dias em vigor com acréscimo de 1 dia por cada 10 anos de serviço;
 Tolerância de Ponto na Terça-Feira de Carnaval;
 Dispensa de Serviço no dia de Aniversário do(a) Trabalhador(a), sem perda da remuneração;
 Dispensa por Nojo, pelo falecimento de familiar em linha colateral de 3º grau (Tios(as) e Sobrinhos(as));
 1 dia de Tolerância de ponto na Época Natalícia e 1 dia de Tolerância de ponto na Passagem de Ano;

O SINTAP, congratula-se com este Acordo alcançado com o Executivo da Câmara Municipal do Montijo,
agradecendo e salientando a disponibilidade e sensibilidade demonstrada pelo Executivo, para a reposição de
alguns direitos que os(as) Trabalhadores(as) da Administração Pública perderam nos últimos anos, não
podendo deixar de salientar que a aprovação desta 1ª alteração ao Acordo existente (ACEP) em
reunião de Câmara realizada a 15.05.2019, foi aprovada por maioria com 4 votos a favor do executivo
PS, 2 votos contra da CDU e não votação do PSD por impossibilidade de comparência à reunião.
Lamentamos que autarcas com responsabilidades pela melhoria das condições de vida e de trabalho dos(as)
Trabalhadores(as) da Câmara Municipal do Montijo, tenham votado contra a aprovação dum documento que
repõe direitos aos(às) Trabalhadores(as) e que lhes irá proporcionar uma melhor conciliação da vida
profissional com a vida pessoal e familiar.
O SINTAP, manterá sempre uma postura de diálogo e negociação, como é sua característica, pela reposição
de todos os direitos e rendimentos, e na conquista de outros, na perspetiva de Dignificar os(as)
Trabalhadores(as) da Administração Pública e os Serviços Públicos.
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►Para Contacto

SECÇÃO REGIONAL DO ALENTEJO
Avenida 5 de Outubro, n.º19 – 4º Dtº. > 2900-311 Setúbal * Telef./Fax: 265228002 * TM: 925679130 / 939231218
e-mail: del.sintap.alentejo@sapo.pt

