CESP CHEGA A ACORDO!
Na 10ª reunião de negociação do processo de revisão do ACT BRISA 2018, realizada a 20 de
Abril de 2017, CNS FEPCES/CESP chegou a um acordo com as empresas.
Como resultado deste processo negocial:
 Aumento de 2% para a tabela salarial e restantes cláusulas de expressão
pecuniária; (com arredondamento ao euro superior);
 Criação da letra E de Ajudante Obra Civil no valor de 930,00 euros com passagem
garantida de no mínimo 35% dos trabalhadores na letra D (avaliação de
2015,2016,2017 para efeitos de progressão)
 Complemento do subsídio de doença com pagamento dos três primeiros dias para
baixas iguais ou superiores a 30 dias;
 Inspeção automóvel, com período de vigência até Maio de 2019;
 Distribuição de Resultados (prémio) nos moldes dos anos anteriores;
 Vales de refeição e subsídios para compensação de encargos familiares:
•

Vales Sociais destinados ao pagamento de creches, jardins-de-infância e
lactários, no valor mensal de € 18 por cada dependente com idade
inferior a sete anos;

•

Uma prestação pecuniária, por cada dependente, no valor de:
€122,50 para os dependentes que estejam a iniciar no ano

letivo de 2017/2018 a frequência do 1º ao 4º ano de escolaridade;

€173,50 para os dependentes que estejam a iniciar nesse
mesmo ano letivo a frequência do 5º ao 12º ano de escolaridade;

€224,50 para os dependentes, até ao limite de 25 anos, que
estejam a frequentar o ensino universitário nesse mesmo ano letivo.

Finalmente neste processo negocial, a FEPCES/CESP com a sua firmeza conseguiu
uma reivindicação de longos anos com a criação de mais uma letra para o Ajudante O.
Civil. Avanços na recuperação de direitos dos Trabalhadores para além de Tabela Salarial e
Restante Pecuniária.
NOTA IMPORTANTE

O CESP alerta todos os oficiais de mecânica que não há qualquer compromisso ou
alteração ás funções que atualmente pratica.
Não podem nem devem fazer qualquer função que conste do descritivo funcional do
Operador de Portagem e ou Operador Principal de Portagem, bem como, qualquer
outra que extravase o seu descritivo funcional e colida com o de outras funções.
20 de Abril de 2018

A CNS FEPCES

