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SINTAP E TERAMB ASSINAM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

Na sequência de um longo mas profícuo processo negocial o SINTAP chegou
finalmente a acordo com o Conselho de Administração da TERAMB, o que permitirá a
ambas as partes avançarem com a formalização e assinatura do respetivo Acordo de
Empresa (AE), em cerimónia a ter lugar nas instalações da TERAMB, sitas no Aterro
Sanitário Intermunicipal, no Biscoito da Achada, Ribeirinha, na próxima segunda-feira, 4 de
janeiro, pelas 10H30.
Neste acordo, para além da criação de carreiras que permitem enquadrar as funções
e expectativas profissionais dos trabalhadores, procedeu-se a uma valorização do seu estatuto
profissional e remuneratório, aproximando-o do da função pública e, em certos casos, até
mesmo ultrapassando-o.
Com entrada em vigor prevista, retroativamente, para 1 de janeiro do corrente ano,
nomeadamente no que toca à componente remuneratória, este AE aplica aos respetivos
trabalhadores as normas do estatuto da função pública sobre férias, faltas e licenças,
avaliação e desempenho e remuneração complementar, adaptando-as nalguns casos em
função da especificidade das suas funções.
O SINTAP será representado nesta cerimónia de assinatura do AE pelo Secretário
Coordenador da Seção de Angra e dirigente nacional Orivaldo Chaves, devidamente
mandatado para o efeito.
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