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ACORDO FINAL 

Depois  de realizados os plenários  no final  mês de Novembro,  os trabalhadores  aceitaram por

maioria dar acordo final à úl�ma proposta apresentada pela administração, na reunião do passado

dia 19 de Novembro, acordo esse que consiste no seguinte:

Atualização da  tabela  salarial,  reclassificações  das categorias  dos  OMVE;  OVP,  OT e OSE,

atribuição  do  dia  do  aniversário  do  trabalhador,  acréscimo  de  dias  de  férias  aos

trabalhadores em regime de turnos.

 

Atualização da Tabela Salarial

- A tabela salarial foi atualizada no Grupo V a) nos escalões A, B, C e D, e passa a ser a seguinte:

- A restante tabela teve uma atualização em 8€ arredondada ao euro superior.

Reclassificações de categorias profissionais

Os trabalhadores das categorias profissionais OMVE, OT e OVP quando a�njam o escalão E,

grupo V b) e estejam em condições de auferir anuidades serão reclassificados para o grupo IV a)

escalão b.

No imediato serão já reclassificados no Grupo IV a) escalão b, os trabalhadores que atualmente

já estejam no escalão E do Grupo V b).

Os  trabalhadores  na  categoria  de  OSE  passam  a  ter  uma  evolução  salarial  na  carreira  da

seguinte forma: 6 meses nos escalões A, B e C; 12 meses nos escalões D e E, do Grupo V a),

findo o qual serão reclassificados no Grupo V b), escalão B.

Os trabalhadores que actualmente estão nos escalões D e E, do Grupo V a) serão reclassificados

no Grupo V b) de imediato.

Dia do aniversário do trabalhador

Os trabalhadores passam a ter o dia do seu aniversário, como dia de férias.

Férias para os trabalhadores em regime de turnos

Os trabalhadores a trabalhar em regime de turnos passam a ter um acréscimo nos dias de férias

nos seguintes termos:

De 10 a 14 anos: 1 dia de férias.

De 15 a 24 anos: 2 dias de férias.

A par�r dos 25 anos: 3 dias de férias.

Todas estas matérias têm efeitos retroac.vos a 1 de Janeiro de 2021.

Dezembro/2021

A Comissão Sindical do SITE CSRA

Escalão A Escalão B Escalão C Escalão D

717,00 746,00 775,00 804,00

+44,15€ +37,60€ +31,05€ 23,45€


