Junho 2017

Comunicado aos Trabalhadores da Fundação D. Pedro IV—Mansão Santa Maria—Marvila

.
D
!
Decorreu no dia 6 de Junho, na Mansão Stª Maria Marvila, reunião entre a
Directora Adélia Marinho e Dirigente Sindical do CESP.
Por parte do CESP na abordagem á situação por resolver rela(vamente ao
pagamento da actualização salarial em dívida e retroac vos com efeitos a
1 Janeiro 2015, e que foi exposto em reunião a 10 Abril 2017 com o
Presidente Vasco Canto Moniz. A Directora informou que a aguardam a
resposta ﬁnal da advogada da Fundação, por entender que a actualização
só é devida em Abril de 2016.

É urgente que os trabalhadores recebam o que lhes é devido!!!
Ficou o compromisso por parte da Directora de rever mais detalhadamente
os horários de trabalho e corrigir injus(ças, elaboradas pela coordenação,
nomeadamente:
• Desequilíbrios e “lapsos” que con(nuam a ocorrer;
• Trabalhadores a saírem do turno da noite e em simultâneo iniciar férias;
• Folga re(rada ao trabalhador que faz noite;
• 6 Turnos seguidos;
• No horário intermédio 15h/21h será feita auscultação aos trabalhadores
no sen(do de apurar a concordância, ou não, dos mesmos. Aﬁrmaram ser
a única forma encontrada para não ultrapassar as 37h semanais;
• Saldos ﬁnais do horário de trabalho incorrectos;
• Elaboração de horário de trabalho para 3 meses, e aﬁxação na portaria
dos mesmos, de forma visível e de acesso a todos os trabalhadores;

(ver verso...)

• Pagamento de trabalho extraordinário passa a ser regularizado no mês em que
ocorre. As diuturnidades não sofrem descontos, nem horas até perfazerem um
dia de trabalho.
Foi solicitada a intervenção da Directora junto da equipa de enfermagem, pois estes
não respeitam os conhecimentos/experiencia que as AAD’s adquiriram ao longo dos
anos. Exigindo que os cuidados prestados aos utentes num dia em que os
trabalhadores estão em número reduzido, seja o mesmo que em dia normal de
trabalho.
Não é possível dar banho a todos os utentes da escala desse dia, e os prioritários,
“chamados de * ” também não. Os utentes não podem ser prejudicados e
negligenciados! Todos são prioritários, e por isso as AAD`S discordam em “passar”
os utentes por água para agilizar o serviço!
As escalas de banho devem ser actualizadas diariamente consoante o número de
trabalhadores ao serviço.
Foi proposto, que a coordenação, Dr. Nelson Ba(sta, tente melhorar a sua forma de
receber e comunicar com alguns trabalhadores. O mesmo não pode alterar horário
de trabalho sem consulta prévia e concordância do trabalhador.
Directora Adélia Marinho aproveita para passar mensagem aos trabalhadores, que
se encontra sempre disponível para os receber, e pede para os mesmos terem
presente o sen(do da responsabilidade no serviço. Aceita e compreende que os
trabalhadores se juntem para tomar café, fumar um cigarro, mas apenas por breves
pausas.
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