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NEGOCIAÇÃO COLECTIVA
NOS CTT EXPRESSO
Foi entregue pelo SNTCT em meados de Outubro a primeira fase da proposta de negociação
colectiva, com a entrega do Regulamento Interno e o Anexo I que tem como objectivo, entre outros
regular o poder disciplinar. Numa segunda reunião previamente agendada foram entregues os
Anexos que vão regulamentar as diuturnidades, compensação pela manipulação de valores,
matérias de expressão pecuniária, subsídios de almoço e de pequeno-almoço. Foi também
apresentada a nossa proposta de aumento salarial para o ano de 2007. Para um melhor
esclarecimento e dissipar dúvidas o SNTCT está a preparar plenários.

P.A.C

Tabela Salarial
Tendo em conta o aumento do custo de vida e
a degradação do poder de compra com que
todos nos debatemos para enfrentar o dia a
dia. O SNTCT apresenta a proposta de
aumentos salariais para 2007, com início a 1
de Janeiro, 4% é o aumento a negociar
para todos os grupos profissionais.

Matérias de Expressão
Pecuniária
No capítulo da negociação existem rubricas
que já estão criadas e outras novas devendo
vir a ser implantadas logo a partir do dia 1 de
Janeiro. Nesse sentido foi apresentada a
proposta para as seguintes matérias:
-Subsidio de Refeição 9.50 € dia
-Subsidio de pequeno-almoço 2.00 € dia
-Diuturnidade 30.00 € mês
- Anuidade 6.00 mês
- Abono para falhas de 40.00 a 48.00 mês

Prémio Anual de Condução com um valor
atribuído de 500.00€ como proposta, que se
destina a incentivar a redução do grau se
sinistralidade e ou da qualidade, é um
instrumento de trabalho que a empresa, irá
aplicar a todos os trabalhadores que
executem ou venham a executar tarefas de
condução.

Regulamento Interno
Regulamento do Poder
Disciplinar
Regulamento Interno, é um passo importante
na vida dos trabalhadores e nos CTT
Expresso. É aqui que se vão estabelecer e
regular as relações de trabalho, garantir
direitos e deveres, corrigir situações pouco
claras ou mal definidas. O R.I é o garante do
futuro de trabalho com direitos, gerando
consensos em todo processo negocial.
Regulamento
do
Poder
Disciplinar,
instrumento de protecção aos trabalhadores.

sindicalizado estás mais protegido
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