AUMENTOS SÓ PARA SÓCIOS DE SINDICATOS OUTORGANTES DO ACORDO

O SMAV deu ontem, ao final da noite, o seu pré acordo ao processo negocial que decorria há várias semanas:
♦ 15€ na tabela ( Remuneração de Categoria)
♦ 0,23€ a acrescer ao subsidio de refeição, ( isento de impostos)

♦Pacote de 120 reenquadramentos:
-50 em janeiro 2019
-70 a definir no 2º semestre de 2019 sendo que 35 serão implementados no 1º semestre de 2020 e 35
implementados no 2ºsemestre de 2020.
♦Iniciar em abril 2019 a revisão das Carreiras Profissionais, dando relevo ao trabalho já realizado pelo SMAV,
♦Criar a Comissão Paritária com um elemento de cada sindicato, outorgante deste acordo,
♦ Integrar os 130 precários, com efeitos a 1 de Janeiro de 2019,
♦ A Empresa articulará com a CAB/Cultura, assim que iniciarem as reuniões da mesma, os casos PREVPAP que
possam constituir “necessidades permanentes”,
♦ A Empresa, até ao 1º trimestre de 2019 encontrará procedimentos, de modo a ressarcir os colaboradores, que se
encontrem em regime de exclusividade com a RTP, do valor referente ao seguro de trabalho,
♦A Empresa implementará um modelo de Avaliação de Desempenho com o contributo dos sindicatos, outorgantes
do acordo.
De notar que este aumento representa cerca de 1,6% e que o aumento na tabela, para além de provocar uma
dinâmica positiva na Renumeração de Categoria provoca, também, um incremento no Valor Hora, no Subsídio de
Horário e na Remuneração de Antiguidade.
Este pré acordo, condicionado ao texto de dois documentos necessários que a empresa apresentará até amanhã,
abrange todos os trabalhadores associados do SMAV que à data de 1 de Janeiro 2019 fizerem parte do Quadro Ativo
da empresa, bem como os seus associados, funcionários da RTP, que paguem a sua quota através de transferência
bancária e que autorizem a sua evidência.
Mais informamos que o SMAV, no “processo de reenquadramentos” tem desenvolvido trabalho no sentido de
concretizar os pedidos dos seus associados.
O Sindicato dos Meios Audiovisuais aproveita a oportunidade para desejar aos seus associados,

BOAS FESTAS!
Lisboa, 20 de dezembro de 2018

www.smav.pt
smavsindicato@gmail.com
T: 967034460

SMAV- Sindicato dos Meios Audiovisuais
Av. Berna nº 31 2º dto
1050-038 Lisboa

