
AOS TRABALHADORES DO ISS,IP 

Federação reuniu com Conselho 
Directivo do ISS,IP para tentar resolver 
injustiças do Horário Flexível e da 
Interrupção Ocasional  
 1 – Horário Flexível (Clausula 8ª do ACEEP nº 9/2011)  

O horário flexível (clausula 8ª) é o horário regra no ISS,IP. Estão, assim, milhares 
de trabalhadores abrangidos com este tipo de horário, mas sujeitos à injustiça de 
apenas se justificar o tempo gasto na plataforma fixa no caso de  se ausentarem 
para consultas, tratamemto ou exames de diagnóstico do próprio, ou dos 
descendentes e ascendentes. 

O ISS,IP, a não justificar o tempo gasto fora da plataforma fixa, tornar-se-á uma 
situação altamente injusta e que temos, por diversas vias, tentado solucionar. 

Assim, solicitámos a reunião da Comissão Paritária, prevista no ACEEP, nº9/2011, 
de 11 de Julho, para a melhor interpretação no sentido de tentar resolver esta 
situação de uma forma construtiva, tendo já decorrido, no passado dia 27 de Março 
de 2014. Contudo, a Comissão Paritária não tem poderes para proceder a 
alterações do articulado do ACEEP, mas tão só de interpretação, para o 
esclarecimento do sentido do mesmo. 

Deste modo, a Federação e os Sindicatos seus filiados, dirigiram ao Conselho 
Directivo do ISS, IP, uma proposta para que, no Manual de Assiduidade, seja 
contemplado um crédito de 8 horas/mês, para que o tempo em falta para idas a 
consultas, tratamentos e exames de diagnóstico e terapeutica, sejá justificado e 
contabilizado após o apuramento no final de cada mês, evitando que os 
trabalhadores  tenham de compensar em tempo estas horas ou, em alguns casos, 
em dias de férias. 

O Conselho Directivo ficou de analisar a proposta apresentada. 

 2 – Interrupção Ocasional (Cláusula 13ª do ACEEP nº 9/2011) 

A possibilidade do trabalhador usar de algumas horas (desde que não seja um dia 
completo) para assuntos de caráter pessoal inadiáveis, prevista na cláusula 13ª do 
ACEEP, tem sido impedida em diversas situações por alguns dirigentes intermédios 
do ISS,IP., o que se nos afigura inaceitável. 

Isto porque, a justificação desses responsáveis vai no sentido de que essa 
autorização deva ser dada pelo Conselho Directivo (!)  o que não faz qualquer 
sentido, tendo em conta que se trata de uma autorização pontual, de algumas 
horas, não sendo funcional nem suficientemente célere ter de ser o CD a justificar 
este tipo de ausência. 
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O que os Sindicatos da Federação defenderam foi que, para estes casos, o CD do 
ISS,IP deverá delegar poderes nos Directores dos Centros Distritais, podendo 
estes subdelegar nos dirigentes intermédios, clarificando as situações que se 
enquadram no âmbito da Cláusula 13ª, mas sem as tipificar. 

Assim, o CD comprometeu-se a enviar proposta à Federação para posterior acerto 
com os Sindicatos e Federação. Aguarda-se envio dessa proposta para posterior 
discussão. 
 

3 –  Outros Assuntos 

Aproveitámos a realização desta reunião com o CD do ISS,IP para explanar um 
conjunto de situações que preocupam os trabalhadores, como seja a falta de 
pessoal e a situação de esgotamento de muitos trabalhadores, nomeadamente os 
dos serviços de atendimento e serviços externos; a falta de medicina no trabalho no 
ISS,IP; o uso e abuso de trabalhadores dos CEIS (desempregados em funções 
permanentes na administração pública); os riscos de esvaziamento da segurança 
social através de acordos de cooperação e externalizações de serviços; , as 
tentativas de agressão aos trabalhadores do ISS,IP (obviamente, em resultado 
das políticas aplicadas por este Governo...). 

Neste último aspecto, o CD do ISS,IP afirma ainda que existem instruções junto  
dos Centros Distritais no sentido de que, cada vez que haja  agressão verbal ou 
física a um trabalhador do ISS,IP, lhe seja dado todo o apoio jurídico necessário e  
o próprio ISS,IP se constitua assistente do processo. 

É, pois, importante que os trabalhadores exijam e sintam este apoio para que 
possam estar mais tranquilos no exercício das suas funções.  

Lisboa, Abril de 2014 
A Direcção Nacional 
 

SINDICALIZA-TE! 
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