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 Em Abril, o CESP reuniu com o Presidente Eng. Vasco Canto Moniz e a 

Directora da Mansão Stª Maria de Marvila, Dr.ª Adélia Marinho com vista 

a discu!r as reivindicações aprovadas no Plenário de Trabalhadores, 

tendo ob!do como resposta: 
 

• Actualização salarial e retroac�vos com efeitos a 1 de Janeiro de 2015 

• Alegaram desconhecer o Contrato com a CNIS de 8/8/2013, sendo que o 

Presidente assumiu compromisso de análise do documento e proceder 

ao pagamento. 

• Horário de trabalho 

• Foi unânime que não pode con'nuar a ocorrer irregularidades na sua 

elaboração e que devem respeitar o CCT IPSS de 2009 Clª 26 “… as 

Ins'tuições deverão desenvolver os horários de trabalho em cinco dias 

semanais, entre segunda e sexta feira… ficam obrigadas a elaborar e a 

afixar em local acessível aos trabalhadores um mapa anual… devem ser 

manifestadas ponderadas as preferências manifestadas pelos 

trabalhadores…”, assim como deve ser aplicado o principio da 

rota'vidade por forma a beneficiar alternadamente todos os 

trabalhadores, fazendo coincidir o dia de descanso semanal obrigatório 

e o dia de descanso semanal complementar a gozar no mínimo de 7 em 

7 semanas. 

• Descontos de vencimento 

• A Direção alegou o desconhecimento do previsto na lei, ou seja, são 

ilegais os descontos de minutos e horas que não perfaçam um dia de 

trabalho e diuturnidades nos salários dos trabalhadores. Irão regularizar 

a situação. 

• Definição de funções 

• Após esclarecimento pelo CES, facto assumido pela Direção, os 

trabalhadores não deverão desempenhar funções que não constem do 

CCT IPSS.  

F������� 
���� � 

�������� P������� D�� 

T������������ 



CESP - Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal 

Rua Almirante Barroso nº3, 1049-023 Lisboa Tel: 21 358 33 30   

E-mail: cespnacional@cesp.pt  www.cesp.pt 
Contactos: Aveiro Tel: 23 437 73 20  cespaveiro@cesp.pt; Beja Tel: 28 432 26 78  

cespbeja@cesp.pt; Braga Tel: 25 321 78 68 cespbraga@cesp.pt; Bragança Tel: 27 333 34 54; 
C. Branco Tel: 27 234 34 34 cespcbranco@cesp.pt; Coimbra Tel: 23 982 60 96  

cespcoimbra@cesp.pt; Elvas Tel: 26 862 27 51 cespelvas@cesp.pt; Évora Tel: 26 673 79 00 
cespevora@cesp.pt; Faro Tel: 28 982 36 21 cespfaro@cesp.pt; Guarda Tel: 27 121 28 53 

cespguarda@cesp.pt; Leiria Tel: 24 482 35 42 cespleiria@cesp.pt; Lisboa Tel: 21 358 33 30 
cespnacional@cesp.pt; Porto Tel: 22 200 04 09 cespporto@cesp.pt;  

Santarém Tel: 24 332 23 27 cesp_santarem@cesp.pt; Setúbal Tel: 26 552 20 47  
cespsetubal@cesp.pt; V.Castelo Tel: 25 882 33 88 cespviana@cesp.pt;  

V. Real Tel: 25 932 34 17; Viseu Tel: 23 242 34 09 cespviseu@cesp.pt 

• Subsidio de refeição 

• Presidente disse ser possível este pagamento aos trabalhadores 

que o prefiram em alterna'va á refeição principal fornecida pela 

Ins'tuição 

• Presidente comprometeu-se a analisar e a regularizar a situação das 

Auxiliares que estão a desempenhar funções de Ajudante de Cozinha/

Cozinheiras, nas Casas de Infância; períodos de férias; atualizar o 

vencimento de cada uma das trabalhadoras levando em conta o tempo 

de serviço prestado. 

• Foi reforçada a ideia da constante necessidade de mais diálogo entre 

Enfermagem e AAD, par'lha de conhecimentos e espírito de equipa em 

prol do bem estar do utente. O posicionamento dos utentes deve 

sempre ser feito pelas AAD com o apoio e sobre orientação dos 

enfermeiros. 

• O CESP levantou questões sobre o elevado número de utentes com 

escaras e aconselhou a troca dos colchões por colchões de pressão 

alternada. 

• Ficou ainda combinado que a Dr.ª Adélia e a Dirigente Sindical passam a 

fazer a ponte entre a Ins'tuição e o CESP. 

Apesar do compromisso por parte da Direção na resolução destas 

irregularidades, certo é que até à data nada foi feito. 


