
 
INFORMAÇÃO AOS TRABALHADORES DA INCM 

SINTTAV REUNIU COM A ADMINISTRAÇÃO 
 

REVISÃO SALARIAL PARA 2021. 

Como é do conhecimento dos associados do SINTTAV, em tempo oportuno foi apresentada a nossa 
Proposta de Revisão salarial e de outras matérias. 

O processo não tem sido descurado e por solicitação do SINTTAV, realizou-se hoje mais uma reunião 
com a Administração da INCM, onde o tema foi discutido. 

FALTA DE RESPOSTA. 
A Administração justificou mais uma vez a falta de resposta, por não ter ainda orientações da 
PARPÚBLICA nem do Secretário de Estado respectivo, tendo sido assumido o compromisso de 
insistência sobre a resposta e de logo que haja desenvolvimentos, voltarmos a reunir. 

TUDO TEM UM LIMITE. 
Todos conhecemos a situação em que o País vive, que afecta toda a sociedade, mas acima de tudo, 
aqueles que vivem só dos rendimentos do seu trabalho. 

Em termos Empresarias, a INCM mesmo neste contexto da pandemia, tem conseguido um resultado 
comercial positivo, que resulta inteiramente do esforço dos seus trabalhadores  

Assim, estes não podem continuar indefinidamente à espera e se não obtivermos resposta positiva 
dentro de pouco tempo, a situação tem que ser discutida com os trabalhadores e conjuntamente 
procurarmos a resposta adequada. 
 

TELETRABALHO 
A situação do pagamento do acréscimo de encargos resultante do teletrabalho é uma reivindicação 
do SINTTAV que não largamos, pois é o que está previsto na legislação. A situação voltou a ser 
discutida, continuando em estudo pela parte da Adm. da INCM. 

Esperamos dentro de pouco tempo passar do estudo à resolução do processo. 
 

CONTINUIDADE DE BAIXA MÉDICA NA SEQUÊNCIA DA COVID-19. 

Em Maio passado, o SINTTAV apresentou uma reivindicação ao CA da INCM, para que aos 
trabalhadores que por motivo da COVID-19, tenham necessidade de prolongamento da baixa médica 
para além dos 28 dias iniciais, lhe ser assegurado os 100% da retribuição mensal. 

A Adm. mostrou-se receptiva e vai analisar casuisticamente cada situação. 
 

FÉRIAS. 
Como estamos em período de férias, aos trabalhadores que já as gozaram em parte ou no todo, o 
SINTTAV espera que essas tenham servido para recuperar energias e àqueles que ainda não gozaram, 
desejamos que sejam o melhor possível. 
 

SINTTAV SEMPRE COM OS TRABALHADORES. 

REFORÇA O SINTTAV, QUE REFORÇAS QUEM TE DEFENDE. 
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