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Aumentos de 5% para 2007
15-Set-2006

CIMEIRA DA FRENTE COMUM

PROPOSTA REIVINDICATIVA 2007

1) MatÃ©ria Salarial e PrestaÃ§Ãµes pecuniÃ¡rias

1.1) ActualizaÃ§Ã£o dos salÃ¡rios e pensÃµes em 5%, com a garantia de um aumento mÃ-nimo de 50 euros;
1.2) EliminaÃ§Ã£o gradual da diferenÃ§a entre o valor do Ã•ndice 100 das carreiras do regime geral e o valor do SalÃ¡rio
MÃ-nimo Nacional (SMN), feita em 4 anos a iniciar em 2007, de modo a que em 2010 o valor do Ã•ndice 100 nÃ£o seja
inferior a 500 â‚¬, como proposto pela CGTP-IN para o SMN;

1.3) ActualizaÃ§Ã£o do subsÃ-dio de refeiÃ§Ã£o para 6 euros;

1.4) ActualizaÃ§Ã£o das restantes prestaÃ§Ãµes pecuniÃ¡rias, incluindo as da ADSE, em 10%;

1.5) ActualizaÃ§Ã£o dos escalÃµes de IRS em 10%;

1.6) Recusa de qualquer congelamento dos suplementos remuneratÃ³rios;

1.7) AplicaÃ§Ã£o automÃ¡tica dos aumentos salariais a todos os trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica e abertura dos
processos negociais para os trabalhadores consulares, das embaixadas e dos estabelecimentos fabris das forÃ§as
armadas, sem ficarem dependentes de cabimentaÃ§Ã£o orÃ§amental;

1.8) RegulamentaÃ§Ã£o e aplicaÃ§Ã£o do suplemento de risco, penosidade e insalubridade, previsto no D.L. 53-A/98, de
11 de MarÃ§o.
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2) AposentaÃ§Ã£o

2.1) RepristinaÃ§Ã£o do Estatuto da AposentaÃ§Ã£o, na sua redacÃ§Ã£o anterior nomeadamente Ã Lei 1/2004, Ã Lei
60/2005 e revogaÃ§Ã£o do Decreto-Lei 286/93 de 20 de Agosto

3) ContrataÃ§Ã£o Colectiva

3.1) ObservÃ¢ncia rigorosa dos princÃ-pios de uma efectiva e sÃ©ria contrataÃ§Ã£o colectiva;

3.2) Abertura dos processos negociais sectoriais ou sub-sectoriais nos diversos ministÃ©rios, serviÃ§os e grupos
profissionais, quando tal for solicitado;

3.3) Cumprimento estrito da lei, no sentido da nÃ£o inclusÃ£o de matÃ©rias que caiam no Ã¢mbito da contrataÃ§Ã£o
colectiva nos regulamentos internos;

3.4) Cumprimento dos prazos e trÃ¢mites estabelecidos na Lei por parte dos serviÃ§os e pessoas colectivas que
recebam propostas de convenÃ§Ãµes dos sindicatos;

3.5) NegociaÃ§Ã£o de acordos na Ã¡rea de SHST que promovam a eleiÃ§Ã£o dos representantes dos trabalhadores e
permitam desenvolver com maior eficÃ¡cia a sua actividade.

4) Precariedade

4.1) Recenseamento dos trabalhadores em situaÃ§Ã£o de precariedade e entrega dos seus resultados aos sindicatos da
Frente Comum

4.2) TransformaÃ§Ã£o em vÃ-nculo permanente de emprego pÃºblico, o vÃ-nculo precÃ¡rio de todos os trabalhadores que
estejam a satisfazer necessidades permanentes dos serviÃ§os, incluindo os trabalhadores em estÃ¡gios profissionais e
os bolseiros.
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5) ReestruturaÃ§Ã£o da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica

5.1) ApresentaÃ§Ã£o prÃ©via aos sindicatos dos estudos que possam justificar quaisquer medidas de extinÃ§Ã£o, fusÃ£o e
reestruturaÃ§Ã£o de serviÃ§os assim como de racionalizaÃ§Ã£o de efectivos;

5.2) NegociaÃ§Ã£o sÃ©ria com os sindicatos de todas as matÃ©rias que tenham efeitos na situaÃ§Ã£o dos trabalhadores,
como estabelece a Lei 23/98;

5.3) Abandono e/ou revogaÃ§Ã£o do processo legislativo em curso sobre a reorganizaÃ§Ã£o de serviÃ§os e sobre a
mobilidade dos trabalhadores;

5.4) RevogaÃ§Ã£o da Lei 23/2004, de 27/7 que aprova o regime de contrato individual de trabalho da AdministraÃ§Ã£o
pÃºblica, da Lei 3/2004 de 15 de Janeiro (Lei dos Institutos PÃºblicos) e da Lei 4/2004 de 15 de Janeiro (Lei da
AdministraÃ§Ã£o Directa do Estado).

6) Carreiras

6.1) Contagem de todo o tempo de serviÃ§o prestado entre 29 de Agosto de 2005 e 31 de Dezembro de 2006, para
todos os efeitos, nomeadamente para a progressÃ£o da carreira profissional e recusa de novos congelamentos de
tempo de serviÃ§o;

6.2) Abandono dos processos de revisÃ£o/destruiÃ§Ã£o dos vÃ-nculos, carreiras e salÃ¡rios em curso e negociaÃ§Ã£o de
um sistema que garanta a valorizaÃ§Ã£o e dignificaÃ§Ã£o das carreiras dos trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica,
assegurando a todos o acesso ao topo da carreira e que tenha em conta o aumento das exigÃªncias profissionais e de
conhecimentos para o desempenho das funÃ§Ãµes;

6.3) RevogaÃ§Ã£o do SIADAP;

6.4) AplicaÃ§Ã£o dos decretos-lei 404-A/98, 412-A/98 e Lei-Quadro das InspecÃ§Ãµes Ã s carreiras e trabalhadores a que
nÃ£o tenham ainda sido aplicados.

7) FormaÃ§Ã£o profissional
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7.1) Garantia aos trabalhadores, a nÃ-vel de cada serviÃ§o, das horas de formaÃ§Ã£o a que tÃªm direito, por Lei, e
elaboraÃ§Ã£o, com esse objectivo, de planos de formaÃ§Ã£o profissional com a sua participaÃ§Ã£o, enviando cÃ³pia Ã
respectiva associaÃ§Ã£o sindical;

7.2) AprovaÃ§Ã£o das candidaturas apresentadas pelas associaÃ§Ãµes sindicais com vista ao aumento da qualificaÃ§Ã£o
profissional dos trabalhadores;

7.3) DeduÃ§Ã£o, em sede de IRS, das despesas com formaÃ§Ã£o profissional e equipamento para o exercÃ-cio de
funÃ§Ãµes;

8) Maternidade

8.1) Garantia de que os trabalhadores em regime de contrato tenham direito ao pagamento integral do perÃ-odo de
licenÃ§a de maternidade e paternidade, mesmo que este se prolongue para alÃ©m da data de caducidade do contrato.

13/09/2006
A Cimeira

Â

http://arquivo.stal.pt

Produzido em Joomla!

Criado em: 7 April, 2020, 05:03

