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Fecho do local de trabalho  = Férias não pagas? Ou direito ao salário? 
 
Se o seul local de trabalho fecha durante um período, o seu patrão tem três opções : propôr-lhe provisoriamente um outro local de trabalho   

com um número de horas de trabalho equivalente ou acordar lhe férias pagas (anunciadas com várias semanas de antecedência) ou pagar-

lhe como se tivesse trabalhado.  

O caso das férais escolares é particular pois  

estas ultrapassam o seu direito a férias*. Por 

exemplo, se você tem 4 semanas de férias/

ano, e trabalha numa escola que fecha dur-

nate 8 semans /ano, as suas 4 semanas de 

férias pagas poderão ser usufruidas  duarnte 

o período de fecho da escola.  Relativa-

mente às 4 semanas restantes, o seu patrao 

terá  escolha entre propôr–lhe um outro local 

de trabalho ou pagar lhe normalmente.  

Isto significa que qualquer cláusula  contrac-

tual anunciando que durante o período de 

fecho do local de trabalho, você não trabalha 

e por consquente não teria direito ao salário 

não é válida , mesmo se lhe é especificado 

que está livre de trabalhar para outro patrão. 

Se isto não fôr respeitado 

pelo seu patrão, dirija-se ao 

seu sindicato Unia  

Lembre-se: o pagamento das férias deve ser efectuado no termo do período de pagamento 

do salário corespondente ao período durante o qual tirou férias.   

Direito às férias * : 4 sem. / ano 
 4 sem. + 1 dia / ano: se a 100% e + de 5 anos de serviço  
 5 sem. : se menos de 20 anos ou a partir do 11°ano de serviço  

Editorial  
O ano 2015 acaba finalmente… e provávelmente começam as 

férias bem merecidas!  Mas qual é o vosso direito às férias? E 

o que acontece durante o fecho no local do vosso trabalho? Os 

« Super Nettoyeurs » irão responder à vossas perguntas… sem 

nos esquecermos de dar uma boa lição aos patrões sem es-

crúplos !!! 



Venha ao sindicato receber a restituição 

da sua contribuição profissional 

Como para qualquer trabalhador submetido à Convenção 

colectiva de trabalho para o sector da limpeza (CCT), e 

mesmo se você trabalha sómente alguma horas por mês, 

uma contribuição profissional é-lhe descontada mensal-

mente do seu salário (0.7% du salaire brut). Esta contri-

buição paritária  (os patrões contribuem igualmente) per-

mite o financiamento do controle  da aplicação da CCT a 

través do trabalho feito pelos inspectores, assim como 

contribui a financiar a formação profissional. 

 

 

 

 

 

Sendo sindicalizado e pagando as suas quotas, vocês já 

está a contribuir na garantia da aplicação da CCT. 

Razão pela qual a Unia lhe reembolsa uma parte da con-

tribuição.  

Como proceder para recuperar esse montante? Passe no 

sindicato no início do ano com um destes três documen-

tos: 

1. Uma atestação do montante da contribuição que lhe 

é fornecida pelo seu patrão 

2. O seu certificado de salário anual (se este mencionar 

o montante da contribuição) 

3. Todas as fichas de salário do ano referente 

Se vocês nunca pediu o reembolso da contribuição profis-

sional, nós ainda lhe podemos reembolsar os 5 últimos 

anos! 

TOP CLEAN não é nada « clean » no McDO: 

No Mc Do existem dois tipos de trabalhadores de limpeza: os 

trabalhadores declarados, orgulhosamente afixados  nos res-

taurantes  como sendo o pessoal de limpeza autorizado a 

trabalhar no local, e os outros... 

Qual o seu ponto em commum? A empresa de Limpeza Top 

Clean explora-os sem distinção, trabalho sob chamada, remu-

neração a baixo custo das horas efectuadas ou trabalho gra-

tuito contra promessas de autorização de trabalho… este 

patrão permite se todos os abusos, servindo se dos reque-

rente de asílio como de uma reserva de mão de obra ex-

plorável sem fim. 

 

Se inicilamente esta situação não parecia pôr qualquer pro-

blema ao gerente dos McDonalds, após a intervençâo do sin-

dicato Unia,  este fez as suas próprias investigações decidin-

do finalmente resiliar o contracto com a Top Clean para o 31 

se Dezembro 2015. Um passo em frente que não dará por 

esquecido os graves abusos dos direitos dos trabbalhadores 

que tiveram lugar nos restaurantes da empresa. 

Os factos foram de tal gravidade que uma das vítimas reque-

riu o Ministério Público pelo crime de uso*,  por ter explorado 

individuos vulneráveis prometendo-lhe uma autorização de 

trabalho contra um salário miserável. 

No dia 17 de Dezembro 2015, o sindicato Unia denunciou 

publicamente este caso de exploração inaceitável. Exigimos 

que a empresa de limpeza Top Clean regularize de imediato 

esta situação e indemnise os trabalhadores lesados, pedindo 

à McDonald de garantir que os seus parceiros comerciais res-

peitem os direitos dos trabalhadores e exortou as autoridades 

penais a perseguir os patrões sem escrúplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Les Super Nettoyeurs » irão mantê-los informados da con-

tiuação deste caso. 

 
* Uso : o artigo 157 do Código penal define pour « uso » o 
facto  de explorar « o incómodo, a dependência, a inexpe-
riência ou a fraqueza da capacidade de juízo de uma pessoa  
fazendo-se prometer por ela (…) em troca de uma prestação, 
de vantagens pecuniárias em desproporção » 

Os nossos encontros: 

 Sábado 30 de Janeiro : comité da limpeza  

 Sábado 27 de Fevreiro: Assembleia geral do 

sector da limpeza  

18h no sindicato Unia  

Contacto: Camila Aros 022 949 12 29 

Estando inscrito num sindicato você 

contribui a garantir a aplicação da CCT 

A Unia restitui-lhe uma parte da 

contribuição profissional  
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As nossas permanências : 

De segunda à sexta das 16h às 18h 
 

Unia Genève—Chemin de Surinam 5 -1203 Genève 
+41 848 949 120—geneve@unia.ch  

O Sindicato Unia está fechado desde quarta-feira 23 de 

Dezembro 2015 às 17h até terça-feira 5 de Janeiro 2016 

Reabertura na quarta-feira 6 de Janeiro 2016 às 9h 


