COMUNICADO

Açores

ABERTURA DAS UNIÕES DAS IPSS/MISERICÓRDIAS À NEGOCIAÇÃO
DA PROPOSTA DO SINTAP DE REVALORIZAÇÃO DOS
TRABALHADORES DAS IPSS/MISERICÓRDIAS
Na sequência da primeira reunião de conciliação solicitada pelo SINTAP, ocorrida no
passado dia 18 de fevereiro, em Ponta Delgada, relevamos a disponibilidade manifestada pelas
Uniões das IPSS/Misericórdias em negociar a revalorização profissional e remuneratória dos
respectivos trabalhadores, nomeadamente no que concerne à necessidade de diferenciação
positiva dos níveis remuneratórios actualmente absorvidos pelo salário mínimo nacional.
Regista-se ainda com agrado a disponibilidade manifestada para se avançar,
paralelamente, na discussão duma revisão integral do respectivo CCT, em vigor desde 1 de
março de 2007, de modo a actualizá-lo às novas realidades sócio-profissionais entretanto
registadas neste setor.
Recorde-se que o SINTAP defende e reivindica a este propósito uma revalorização
das remunerações destes trabalhadores em 5% em virtude das mesmas não terem sido alvo de
quaisquer actualizações desde 1 de janeiro de 2010, ao contrário do que aconteceu no ano
passado com os seus colegas do continente, que viram os seus rendimentos actualizados em
cerca de 3,7%.
Neste contexto, informam-se todos os trabalhadores que a próxima reunião está
agendada para o dia 18 de abril, tendo as Uniões das IPSS/Misericórdias ficado de apresentar
até lá uma contraproposta de revalorização remuneratória dos níveis remuneratórios
presentemente absorvidos pelo valor do salário mínimo nacional.
Porque a nossa força reivindicativa nesta matéria depende de vós, o SINTAP irá
realizar uma série de reuniões e plenários sindicais junto dos trabalhadores do sector com
vista a dar a conhecer a justeza das nossas propostas e do decorrer do respectivo processo
negocial.
Açores, 23 de fevereiro 2016
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