Direcção da Ins tuição
não cumpre acordo
com Sindicato

Preciso do teu salário
para alcançar a
bendita contenção!!!...

Contenção feita à custa
do bolso dos trabalhadores!
Na reunião com Presidente, Vice Presidente e Directora de Recursos Humanos
da Ins tuição, realizada em Julho, as respostas às questões colocadas não foram
claras e efec vas.

Lar de Cegos N. S. da Saúde

Folha Sindical - Trabalhadores da Fundação

Agosto
2016

O novo Conselho de Administração que tomou
posse em Abril, desde aí até hoje, ainda não fez a
apresentação formal aos trabalhadores da Ins tuição nem apresentou o Plano Estratégico/
missão.

O Presidente da Ins tuição diz ser uma contenção de custos, apesar da actual sustentabilidade
do Lar e do ano de 2015 ter terminado com
saldo posi vo mesmo com o aumento de 10€
no vencimento dos trabalhadores e das compar cipações dos passes.

Ques onado sobre tal situação, o sr. Presidente
informou que se encontrava como voluntário
nesta missão e quanto ao Plano Estratégico até
2020, deu nota do mesmo estar disponível na
página da Fundação para consulta por todos.

Foi recordada e entregue cópia do o=cio do
CESP de Março 2016, com a proposta de aumento de 40€ para os trabalhadores, em que
ﬁcou assumido um compromisso de voltarmos a
conversar no futuro.

Face às respostas recebidas foi formalizado o pedido de reunião com os trabalhadores com a
entrega do Abaixo-assinado que o solicita.
No que se refere ao não cumprimento da lei na
entrega do RECIBO de VENCIMENTO, conforme
determina o Código do Trabalho (artº 276º 3.),
“Até ao pagamento da retribuição, o empregador
deve entregar ao trabalhador documento…”.
Em relação à redução do valor da compar cipação dos PASSES SOCIAIS, o CESP contesta qualquer po de redução nos vencimentos dos trabalhadores.

Estamos já em meados de Agosto e não existem
respostas às justas reivindicações dos trabalhadores.

O aumento dos salários é imperioso para a
melhoria das condições de vida e de trabalho! Assim como é uma forma de valorizar
o trabalho que exercem!

É imperioso que se reforce a unidade
de todos os trabalhadores para garan rmos o aumento dos salários!

Para discu r a situação e tomar medidas adequadas, CONVOCA-SE:
PLENÁRIO DE TRABALHADORES

Dia 19 de Agosto
6ª feira
às 14,00 Horas

PARTICIPA!

Outros temas abordados na reunião:
• Foi dado nota por parte do CESP, que a redução de trabalhadores representa
uma sobrecarga para quem está
ao serviço, dando origem a descontentamento e a acidentes de
trabalho.

• Foi colocado que o comunicado interno com a
situação de penhoras a trabalhadores da Fundação, expôs as lesadas, ﬁcando o compromisso da
direcção da Ins tuição, que no futuro este assunto será tratado de forma mais discreta.

• Os erros dos recursos humanos no pagamento
das diferenças salariais foram assumidos pela Dr.ª
Guadalupe, e acordado que quando ocorrerem
passarão a ser corrigidos e pagos no próprio mês.
• Foi dada a informação que a Fundação irá apostar na formação proﬁssional dos trabalhadores começando pela Informá ca.
• O Sr. Presidente deu nota que a enfermaria irá
sofrer alterações, irão ser criados quartos para responder a uma obrigação legal perante a Segurança Social.

A Direcção da Fundação não está a cumprir com o acordado na reunião com o CESP.
• A contenção de custos levada a cabo pela Direcção apenas se faz no bolso dos trabalhadores!
•
•
•
•
•

Os recibos con nuam a não ser entregues em papel aos trabalhadores que assim o pretendam;
As compar cipações dos passes não estão a ser pagas até dia 8;
Por mo vos de férias não estão a ser cumpridos os horários dos trabalhadores, fazendo prolongamentos;
Não estão a ser cumpridos os rácios de pessoal exigidos nos serviços de resposta social para pessoas idosas;
Inexistência de caixa de primeiros socorros.

UNIDADE E LUTA!
A FORÇA DOS TRABALHADORES!
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