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Neste número pode ler:

426 Euros - É o valor do Salário Mínimo Nacional

Neste número pode ler:
Quando o nosso boletim “Venceremos” foi para a tipografia ainda não havia
informação e decisão sobre o valor do salário mínimo nacional para 2008. No
entanto, chamávamos a atenção dos trabalhadores associados dos nossos
Sindicatos para que os patrões honrassem o acordo assinado na Concertação
e o Governo cumprisse a Lei como se pode ver na primeira página do boletim.

Na reunião do Conselho Permanente da Concertação Social de 17 de Dezem-
bro o Governo após consulta ao patronato e confederações sindicais, assumiu
o valor do salário mínimo nacional para o ano de 2008 de 426 euros. Ou seja, o
valor assumido pelo Governo fica a 50 cêntimos da reivindicação da CGTP/IN,
que era de 426,5 euros. Esta decisão do Governo vai agora ser publicada em
Decreto-Lei.

De acordo com as normas do Código do Trabalho têm direito ao salário mínimo
nacional todos os trabalhadores das nossas indústrias com uma categoria pro-
fissional. Os aprendizes, praticantes, estagiários e os trabalhadores com capa-
cidade reduzida têm direito a um valor mínimo que deve ser analisado, caso a
caso, tendo em conta as normas do código do trabalho e dos contratos colec-
tivos. A estes trabalhadores recomendamos que contactem o seu Sindicato.

Esta valor do salário minimo nacional de 426 euros, vai influenciar as próximas
negociações dos contratos colectivos para 2008 com as associações patro-
nais.

Finalmente, será bom relembrar aos nossos associados que este aumento de
salário mínimo nacional acima da inflação, em 2007 para 403 euros, em 2008
para 426 euros e o acordo de um valor de 500 euros em 2011, deve-se à acção
e às propostas apresentadas pela nossa Confederação Sindical, a CGTP/IN,
quando no verão de 2006  avançámos com a reivindicação do salário mínimo
nacional atingir os 500 euros em 2010.

Agora impõe-se a sua aplicação a partir de 1 de Janeiro de 2008. Caso surjam
empresas que recusem pagar o salário mínimo nacional, contactem os Sindi-
catos Filiados na FESETE.

Porto, 18 de Dezembro de 2007


