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Os sindicatos têm apresentado propostas de aproximação que visam chegar a
acordo mas o Mais Sindicato têm-se mantido inflexível.

O que está em causa?
Menos direitos e remunerações a clausulas piores que as existentes no Código do Trabalho, caso
não consigamos inverter este caminho.
Nas últimas reuniões negociais o SBSI/Mais Sindicato, pouco evoluiu nas propostas apresentadas
aos sindicatos. Ou seja, continua apostado em retirar direitos e remunerações e a querer aplicar
cláusulas piores que as existentes no Código do Trabalho.

Destacamos algumas das matérias inaceitáveis que o Mais Sindicato insiste
em manter e/ou impor:
O aumento do período diário de trabalho para 8 horas diárias e para 40 horas semanais, mesmo sem
acordo do trabalhador;
A obrigatoriedade de banco de horas, para aumentar o trabalho diário em 4 horas e o trabalho
semanal para 60 e, “até” 200h/ano, que na prática representam trabalho gratuito;
Alterar as condições de acesso aos SAMS, para os atuais e futuros trabalhadores;
Considerar período noturno, a partir das 22 horas;
Reduzir o pagamento do suplemento das horas noturnas (horas de qualidade) e acabar com o das
horas diurnas, aos sábados e domingos;
Reduzir o valor do trabalho suplementar/extraordinário, para os valores mínimos que estão no
Código do Trabalho;
Reduzir o valor do trabalho normal e suplementar/extraordinário, em Feriado, assim como anula e
reduz, os respetivos Descansos Compensatórios;
Retirar as promoções obrigatórias, por antiguidade;
Deixar de considerar a obrigatoriedade de dois dias de descanso semanal e passar o Descanso
Complementar para apenas meio-dia;
Não manter os 25 dias de férias, o que representa a perda de 3 dias;
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Acabar com o Feriado Municipal e da terça-feira de Carnaval, assim como o 24 dezembro;
Acabar com o Complemento de Reforma e Fundo de Pensões;
O Regime de Prevenção, só com acréscimo de 10% da remuneração e sem pagamento de
deslocação;
Retirar os prémios de antiguidade;
Reduzir o valor de subsídio escolar.

E muito mais pretende retirar o Mais Sindicato.
A manterem-se estas propostas, o que vais fazer? O teu futuro decide-se agora!
Estes sindicatos têm apresentado propostas de aproximação que visam chegar a acordo mas o Mais
Sindicato têm-se mantido inflexível!

Não podemos permitir que a Direção do Mais Sindicato retire todos estes
direitos.
Luta pelo teu Acordo de Empresa!
Sindicato Enfermeiros Portugueses (SEP),Sindicato Trabalhadores do Comércio, Escritórios e
Serviços de Portugal (CESP), Sindicato Nacional Técnicos Superiores de Saúde (STSS), Sindicato
Nacional Profissionais Farmácia e Paramédicos (SIFAP), Sindicato Fisioterapeutas Portugueses
(SFP)
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