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*   FILIADO  NA  CGTP  INTERSINDICAL  E FEPCES  *     
 

INFORMAÇÕES MUITO IMPORTANTES  

PARA 

 OS DIRIGENTES E DELEGADOS SINDICAIS 

 
• JÁ FOI PUBLICADO O CÓDIGO DO TRABALHO MAS UM GRUPO DE 

DEPUTADOS VAI REQUERER A SUA AVALIAÇÃO PELO TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL; 

• NA CONCILIAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO, O STAD ASSINOU AS 
NOVAS TABELAS DO CCT DA VIGILÂNCIA;  

• NO SECTOR DA LIMPEZA, O PATRONATO VIOLA A LEI E FAZ 
DISCRIMINAÇÕES E, AGORA, COM UMA MANOBRA DE DISTRACÇÃO, 
TENTA IMPUGNAR O PAGAMENTO DOS RETROACTIVOS A QUE TEMOS 
DIREITO; 

• DIA 13 DE MARÇO, A CGTP-IN VAI ORGANIZAR UMA MANIFESTAÇÃO 
NACIONAL EM LISBOA; 

• PRÓXIMA REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS SERÁ 
REALIZADA EM 13 DE MARÇO. 

 
CAMARADA 
 
Por este meio a Direcção Nacional vem transmitir aos dirigentes, delegados e activistas 
sindicais um conjunto de informações que são muito importante e que, nos contactos, 
conversas e reuniões com os trabalhadores no local de trabalho cada um(a) deve 
transmitir, por sua vez, aos camaradas de trabalho para que todos(as) tenham 
conhecimento. 
 

JÁ FOI PUBLICADO O CÓDIGO DO TRABALHO  
MAS UM GRUPO DE DEPUTADOS VAI REQUERER  

A SUA AVALIAÇÃO PELO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

No passado dia 12 de Fevereiro foi 
publicado no Diário da Republica - 1ª. 
série – nº. 30, a Lei nº. 7/2009 que 
aprova o Código do Trabalho. 
Como todos sabemos, a CGTP-IN e o 
nosso sindicato esteve contra várias 
normas deste novo Código, 
especialmente, entre outras, as que se 
referem á organização dos horários de 
trabalho e á existência da caducidade 
dos Contratos Colectivos de Trabalho. 

Por estes motivos, ao longo dos dois 
últimos anos, foram realizadas muitas 
acções e actividades sindicais contra a 
revisão do Código de Trabalho existente 
e a criação destas novas situações. 
Porém, a verdade é que o novo Código 
de Trabalho foi aprovado pela 
Assembleia da Republica através dos 
deputados do Partido Socialista, que 
foram os únicos que o fizeram já que 
todos os restantes partidos não apoiaram 



esta iniciativa do Governo. Os outros 
partidos de esquerda (PCP,BE e PEV) 
votaram contra a proposta do Governo. 
Apesar de ter sido publicado e de entrar 
em vigor, de acordo com as normas 
constitucionais, vinte e três deputados 
assinaram um requerimento ao Tribunal 
Constitucional para que seja analisada a 
constitucionalidade de alguns dos seus 
artigos. 

Entretanto, a Direcção Nacional e os 
advogados vão estudar em profundidade 
todo o conteúdo do Código e das novas 
normas que estabelece para se 
estabelecerem estratégias que defendam 
os trabalhadores. 
 
Contudo, desde já, há uma orientação 
clara que se deve transmitir a todos 
os(as) nossos(as) colegas: 
 

OS DIREITOS QUE HOJE EXISTEM NÃO SE PERDEM NEM SE ALTERAM, PELO 
CONTRÁRIO, ELES MANTÊM-SE! PORÉM, É ABSOLUTAMENTE NECESSÁRIO QUE 

NÃO SE ASSINE NENHUM PAPEL=DOCUMENTO A ACEITAR PERDÊ-LOS. 
 POR ISTO, A PALAVRA DE ORDEM PARA A CLASSE TRABALHADORA É SÓ UMA: 

NINGUÉM ASSINA NENHUM PAPEL=DOCUMENTO! 
 

NA CONCILIAÇÃO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO,  
O STAD ASSINOU AS NOVAS TABELAS DO CCT DA VIGILÂNCIA 

  
Depois do Plenário Nacional de 
Trabalhadores do sector da Vigilância, no 
qual se realizaram 24 sessões 
descentralizadas em 17 localidades, foi 
assinado, na Conciliação no Ministério do 
Trabalho as novas tabelas salariais para 
vigorarem no ano de 2009, entre Janeiro 
e Dezembro. 
A assinatura das novas tabelas foi feita 
com uma declaração de repúdio pelo 
comportamento ilegítimo das 
associações patronais e os novos 
salários e restantes cláusulas de 
expressão pecuniário vão ter um 
aumento de 2,8%.  

A assinatura deste aumento foi decidida 
unanimemente pelo Plenário Nacional de 
Trabalhadores sem um voto contra. 
A Direcção Nacional está agora a 
elaborar as novas tabelas e um 
comunicado aos trabalhadores para 
distribuir á classe trabalhadora nos 
próximos dias através de correio aos 
associados e por mão nos locais de 
trabalho pelos dirigentes e delegados nos 
contactos e reuniões habituais. 
Desta forma encerrou-se a revisão das 
tabelas de 2009 e do actual processo 
negocial. 

 
NO SECTOR DA LIMPEZA, O PATRONATO VIOLA A LEI E FAZ DISCRIMINAÇÕES  

E, AGORA, COM UMA MANOBRA DE DISTRACÇÃO, TENTA IMPUGNAR O 
PAGAMENTO DOS RETROACTIVOS A QUE TEMOS DIREITO! 

 
O patronato do sector da limpeza violou 
totalmente a Lei e não aplicou aos 
sindicalizados no nosso Sindicato os 
novos salários a que temos legalmente 
direito. 
Ou seja, o patronato, danado por ter sido 
publicada a Portaria que alarga a todos 
os trabalhadores do sector os novos 
salários do CCT da FETESE que 
entraram em vigor em 1/1/2008, 

discriminaram os trabalhadores que 
estão sindicalizados no STAD para 
tentarem criar um movimento de 
descontentamento contra o sindicato que 
leve á saída de associados. Desta forma, 
o patronato tenta quebrar a nossa força 
sindical! 
Esta é uma actuação de terrorismo social 
anti sindical e que é totalmente ilegal! 



O STAD já está no terreno e a trabalhar 
em todas as frentes para que o patronato 
seja obrigado a pagar os aumentos aos 
sindicalizados no nosso sindicato sem 
discriminação de nenhuma espécie. 
Entretanto, o patronato, na sua senda de 
irresponsabilidade social e de tentar tudo 
para fugir ao pagamento dos retroactivos 
a que temos direito desde 1 de Janeiro 
de 2008, agora, com uma manobra de 
distracção, tenta impugnar o pagamento 
dos retroactivos a que temos direito! De 
facto, o patronato, agora, meteu 
providências cautelares no Tribunal, para 
fugir ao pagamento dos retroactivos. 

Mas todas estas manobras patronais não 
vão ter qualquer êxito! 
O patronato vai ser obrigado a pagar a 
todos os trabalhadores os novos salários 
sem fazer discriminação aos 
trabalhadores do STAD e a pagar os 
retroactivos desde Janeiro de 2008 
também a todos os trabalhadores!   
O fundamental é que a classe 
trabalhadora seja informada e 
esclarecida desta situação e do que ela 
representa e, por isto, se mantenha unida 
e organizada no nosso sindicato. 
 
 

 
POR ISTO, A PALAVRA E ORDEM PARA A CLASSE TRABALHADORA  

É MANTER-SE CONFIANTE NA PALAVRA E NA ACÇÃO DO STAD  
E DISPOSTA A LUTAR PELOS SALÁRIOS A QUE TEM DIREITO! 

 
NO PRÓXIMO DIA 13 DE MARÇO,  

A CGTP-IN VAI ORGANIZAR UMA MANIFESTAÇÃO NACIONAL EM LISBOA 
 

Para lutar contra a situação de 
desemprego, os baixos salários e a 
precaridade, a CGTP-IN convocou para o 
próximo dia 13 de Março uma Manif., em 
Lisboa. 
Como é habitual o nosso Sindicato 
apoiará totalmente esta acção e convoca,  
desde já, todos os trabalhadores, 
delegados e dirigentes para participarem 

devidamente organizados no nosso 
espaço. 
Junto a este comunicado enviamos 
vários comunicados sobre esta acção 
para afixares e distribuíres aos colegas 
no local de trabalho. 
A organização do nosso sindicato será 
organizada da seguinte forma: 

• Os dirigentes e delegados das delegações regionais de Lisboa e Setúbal, 
partem da Sede Nacional ás 14.00h para a Manif.; 

• Os dirigentes e delegados das delegações regionais do Porto e Coimbra e 
local de Faro, devem contactar com a coordenação do sindicato para combinarem 
como participarão nas camionetas que estão organizadas (horários, local de 
concentração, etc.).   

 
A PRÓXIMA REUNIÃO NACIONAL DE DELEGADOS SINDICAIS  

SERÁ REALIZADA EM 13 DE MARÇO 
 
No corrente mês de Fevereiro, devido a 
todo o trabalho sindical que teve de ser 
realizado a nível nacional no sector da 
limpeza para fazer face ás ilegalidades 
que o patronato cometeu, conforme 
dissemos acima, não se realizou a 
Reunião Nacional de Delegados 
Sindicais mensal. 

Por isto, a próxima realizar-se-á no dia 13  
de Março. 
Esta RNDS realizar-se-á da seguinte 
forma: 



 
 

• Nas Del. Reg. de Lisboa e Setúbal: a RNDS realizar-se-á na Sede Nacional entre 
as 9.30h e as 12.30h. Às 14.00h os (as) camaradas partem para a Manif. 

• Nas Deleg. Reg. de Porto e Coimbra e local de Faro, os (as) dirigentes e 
delegados sindicais vêm na camioneta para a Manif. em Lisboa. 

 
 
CAMARADA 
 
Estas são as informações importantíssimas que deves ter conhecimento. 
Agora, repetimos, deves transmiti-las á classe trabalhadora! 

 
NINGUÉM ASSINA NENHUM PAPEL = DOCUMENTO! 

 
NINGUÉM SAI DO STAD – TODOS A SINDICALIZAR  

MAIS COLEGAS PARA REFORÇAR  
A FORÇA SINDICAL DO NOSSO SINDICATO! 

 
TODA A CONFIANÇA NA ACÇÃO E LUTA  

DESENVOLVIDA PELO STAD! 
 

O PATRONATO DA LIMPEZA VAI TER QUE PAGAR  
OS SALÁRIOS A TODOS SEM DISCRIMINAÇÕES  

E VAI SER OBRIGADO A PAGAR  
OS RETROACTIVOS A TODOS! 

 
OS TRABALHADORES DA VIGILÂNCIA TÊM QUE 

RECEBER OS AUMENTOS DESDE JANEIRO – SE A 
EMPRESA NÃO PAGAR OS RETROACTIVOS  
DEVEM DE IMEDIATO INFORMAR O STAD! 

 
TODOS E TODAS A PARTICIPAR  

NA MANIF. DA CGTP-IN DE 13 DE MARÇO,  
EM LISBOA, CONTRA O DESEMPREGO, OS BAIXOS 

SALÁRIOS E A PRECARIDADE! 
 

UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD,  
VENCEREMOS!!! 

Comunicado nº.7-09     A  DIRECÇÃO  NACIONAL 
Lisboa,25-02-09                                                                        

                                                                     



  

 

 
 


