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INFORMAÇÃO 

AOS TRABALHADORES DA EMPRESA PATINTER,SA 
 

REPOSIÇÃO DO PRÉMIO TIR (CCTV)- nos meses de  Férias e Sub.Férias 
 

Vale sempre a pena Lutar, desde algum tempo atrás os trabalhadores da Patinter,sa não 
acreditavam que seria possível melhorar a sua remuneração e reposição de direitos retirados. 
 
- Em Abril de 2014  o valor da Clª-74 foi reposto de €256,69 para €317,80 – Diferença de €61,11; 
- Em Setembro de 2014 o valor das diuturnidades foi incluído no valor da Clª.74; 
- Em  Março de 2015 foi alterado o valor do Compl. Trab. Extraordinário, de €100,00 para €150,00; 
- Em Junho de 2016 depois da decisão judicial defendida pelo STRUP/FECTRANS,  (Dr.Rui Mendes 
e DR. Sérgio Pereira – advogados deste sindicato) foi então reposto parte do valor descontado da 
Clª.74; 

Processo Relativo ao Pagamento Prémio TIR, 
 

Na sequencia de intervenção junto da Administração da Patinter,sa, sendo que este processo já 
se arrasta à vários anos, não foi possível uma resolução. 
 
Considerando que este processo já à muito penaliza os trabalhadores, foi solicitado à ACT um 
pedido de intervenção para resolução desta matéria, com os  n/ oficio 148/15 (28/09/2015); 
69/16 (28/04/2016); 181/16 (07/11/2016), onde solicitamos nova intervenção e uma reunião 
nesta instituição, para resolução e esclarecimento das intervenções desta instituição na 
empresa Patinter,sa. 
 
Após reunião na ACT foi feito contacto por parte do STRUP à Administração da Patinter,sa, 
apresentando conclusão da reunião,  posteriormente assumiu  a empresa em repor o valor do Prémio 
TIR nas Férias e Sub.Férias, com referência ao ano 2016, junto aos vencimentos de Novembro e 
Dezembro  do corrente ano. 
 
A força e o poder do sindicato advém do seu número de filiados, ora, a sua filiação, e a de outros 
trabalhadores, no STRUP/FECTRANS, ocorrida a partir de finais de 2013, deu-nos força e obrigou a 
empresa a reunir connosco e a aceitar repor direitos que haviam sido retirados aos trabalhadores e a 
refletir sobre a organização e união dos trabalhadores sindicalizados neste sindicato, o que parece  
estar a incomodar imenso, lamentando que isso não esteja a ser entendido por alguns trabalhadores que 
acreditam em promessas de concorrentes que até à data nada fizeram e procuram tirar louros do que 
este sindicato tem vindo a fazer, pois as coisas não caíram do céu por acaso. 
 
A filiação neste sindicato (STRUP/FECTRANS) é fundamental para melhorar e reivindicar as  
condições de trabalho e obrigar a empresa, e a sua Associação Patronal –ANTRAM, a continuar as 
negociações que decorrem desde Janeiro do corrente ano. 
DOIS ANOS DE LUTA, pela defesa dos direitos de todos os trabalhadores, vale sempre 
a pena LUTAR!!! 
 

SINDICALIZA-TE NO STRUP / FECTRANS / CGTP  defende os teus direitos. 
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