JUNTA DE ARCOZELO INICIOU HORÁRIO DAS 35HORAS
STAL ASSINOU ACORDO COM A JUNTA

O STAL assinou, hoje, dia 6 de Março, um Acordo Colectivo de Entidade
Empregadora Pública (ACEEP) com a Junta de Freguesia de Arcozelo
O acordo agora assinado visa, no essencial, a regulamentação dos aspectos
relativos à duração e organização do tempo de trabalho e salvaguarda o
horário das 35 horas semanais para os cerca de 19 trabalhadores da Junta
Assim, o STAL vê recompensado todo o trabalho desenvolvido em prol da
reposição do horário das 35 horas, grande aspiração dos trabalhadores.
A JUNTA DE ARCOZELO É EXEMPLAR
INICIOU A PRATICAR O HORÁRIO DAS 35 HORAS SEMANAIS
A Junta de Freguesia iniciou, por decisão do executivo, a praticar o horário
das 35 horas semanais.
O STAL saúda a postura do Presidente da Junta de Freguesia Dr. Nuno
Castro, que desde a primeira hora compreendeu que os trabalhadores
motivados prestam um melhor serviço à população.
O STAL foi o único sindicato que se preocupou com os trabalhadores da
Junta de Freguesia e foi também o sindicato que iniciou esta batalha em todas
as autarquias, quer a nível nacional quer no distrito do Porto, tendo
apresentado propostas de ACEEP que não prejudicassem, ainda mais, os
trabalhadores

O STAL está a desenvolver, por todo o País, com assinalável êxito, um
processo de contratação colectiva que já conduziu à celebração de mais de
250 Acordos Colectivos de Entidade Empregadora Pública (ACEEP),
abrangendo assim um vastíssimo conjunto de Autarquias, incluindo as de maior
dimensão, como é caso dos Municípios de Lisboa e do Porto, para manter ou
repor o horário das 35H00, que iniciou a vigorar há mais de 15 anos.
No distrito do Porto o STAL assinou acordos com as Câmaras Municipais de
Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Lousada, Porto, Valongo, Baião e Marco
de Canaveses.
O STAL também assinou ACEEPs com diversas Juntas e Uniões de Freguesia,
TODOS UNIDOS PELAS 35 HORAS SEMANAIS!
UNIDOS SOMOS MAIS FORTES!
SINDICALIZA-TE!

DÁ FORÇA AOS QUE LUTAM PELOS TEUS DIREITOS!
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