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FILIADO: Em Portugal, na CGTP- IN e FEPCES e, internacionalmente, na UNI-EUROPA E UNI-GLOBAL

AOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS 
DOS HOSPITAIS DA EMPRESA 

FERLIMPA
 FALTA   O CUMPRIMENTO DO CCT/STAD DE 2020, 

CONCRETAMENTE, O PAGAMENTO DOS RETROACTIVOS 
DESDE JANEIRO A JUNHO;

 FALTA   A REQUALIFICAÇÃO DA CATEGORIA 
PROFESSIONAL AOS TRABALHADORES QUE EXERCEM 
FUNÇÕES NOS HOSPITAIS.

EXIGIMOS O RESPEITO PELO CCT!
A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!

CAMARADA, 

No início do ano de 2020, foi publicado no Boletim de Trabalho e Emprego o CCT - STAD para o

Sector das Limpezas Industriais, que, obriga todas as empresas filiadas na Associação Patronal

(APFS) a cumprir com todos os direitos que nele estão inscritos!

Se, por um lado, obriga as empresas a cumprir com os direitos, por outro, também obriga as

empresas a cumprir com o pagamento dos salários que foram negociados e acordados conforme

as categorias profissionais.

COLEGA

É precisamente isto que não aconteceu com a empresa FERLIMPA  !  

No início do ano, depois de várias insistências feitas pelo STAD a FERLIMPA começou a pagar

os aumentos em Julho mas, até este momento, ainda não pagou os retroactivos desde Janeiro /

2020 a que os trabalhadores têm direito assim como não atribuiu a categoria de “Trabalhador(a)

Limpeza Hospitalar - T.L.H. a alguns trabalhadores dos hospitais. ISTO   NÃO PODE SER!  

NÓS EXIGIMOS O PAGAMENTO DOS RETROÁTIVOS DE JANEIRO A
JUNHO E A CATEGORIA PROFESSIONAL CONFORME AS FUNÇÕES QUE

OS TRABALHADORES EXERCEM (TLH)!!
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COLEGA E CAMARADA, 

O STAD já realizou as seguintes acções para tentar solucionar este grave problema:

 Já fez uma reunião com a  FERLIMPA  no dia 11/08/2020 na qual colocou estas e outras

questões – a empresa começou por dizer que os retroactivos tinham sido pagos, depois

de  confrontada  sobre  a  falta  deste  pagamento  informou  de  que  ia  verificar  se  os

retroactivos tinham ou não sido pagos, tendo ficado decidido que se faria nova reunião

para a FERLIMPA dar resposta, no princípio de Setembro;

 Após várias tentativas  do  STAD para  a  marcação da referida reunião e como não foi

possível, esta reunião realizou-se no dia 24/11/2020 no Ministério do Trabalho, no Porto;

 Nesta  reunião,  mais  uma  vez  a  FERLIMPA mostrou  que  não  tem  respeito  pelos

trabalhadores, começando por dizer que não sabia porque era a reunião, depois informou

que  os retroactivos iam ser  pagos  no final  do  mês  de Novembro porque,  afinal,  não

estavam pagos (como a empresa tinha dito em Agosto);

 Como a FERLIMPA, até agora, não merece credibilidade pois, como foi referido, ainda não

cumpriu com os compromissos feitos em reuniões, ficou marcada nova reunião para o dia

18.Dezembro, no Ministério do Trabalho, para resolver estas faltas da empresa!

Até lá, vamos ver se a FERLIMPA cumpre com os compromissos desta reunião - mas ninguém se

iluda, a empresa tem vindo ao cumprimente dos direitos dos trabalhadores!!!

CAMARADA E COLEGA

A posição da Classe Trabalhadora e do STAD é clara – exige à FERLIMPA o respeito pelo CCT, -

o pagamento do que deve aos trabalhadores e a categorias profissionais de TLH!!

NÓS TEMOS TODA A RAZÃO – A FERLIMPA TEM TODA A RESPONSABILIDADE DE UM
POSSIVEL CONFLITO SE NÃO CUMPRIR COM OS NOSSOS DIREITOS!

Portanto, se não recebermos os nossos retroactivos que ninguém tenha dúvidas, 

VAMOS À LUTA PELO QUE É NOSSO!
   COMPANHEIRO E COMPANHEIRA   
O  STAD,  apesar  desta  situação aflitiva,  deseja  a  todos  os trabalhadores e  trabalhadoras da
FERLIMPA  e ás suas famílias muita  saúde e,  tal  como sempre sucedeu no passado,  vamos

continuar a lutar pelos nosso direitos - A LUTA CONTINUA – VENCEREMOS!

Comunicado nº. 118/2020                                                                                                                             SAUDAÇÕES SINDICAIS
Lisboa, 2.Dezembro.2020                                                                                                                             A DIRECÇÃO NACIONAL


	Correio-E - stad_nacional@stad.pt Página www.stad.pt

