
 

 
SEDE: RUA ALEXANDRE HERCULANO, 352-5º/Sala 53 ● TELEFONE: 222.052.555/FAX: 222.038.294 ● 4000-393 PORTO – geral@snm.pt 

DELEGAÇÃO: AV. ALMIRANTE REIS, Nº 114 - 4º/Sala E ● TELEF. 218.476.657 ● 1150 - 023 LISBOA – lisboa@snm.pt 

ESCRITÓRIOS: RUA D. ANTÓNIO VALENTE FONSECA, Nº 82 – LOJA - 37 ● TELEFONE / FAX 259 32 72 71 ● 5000-674 VILA REAL 

AV. Dr.º ANTÓNIO JOSÉ D’ALMEIDA – CENTRO COMERCIAL 2000 – N.º 310 – LOJA 60 ● TELEFONE / FAX 232 41 61 59 ● 3510-044 VISEU 

                                  

     

COMUNICADO 
 

AOS TRABALHADORES DA CARRIS 
 

CARRIS A FISCALIZAR TRÂNSITO? 
 

O SNM e os Trabalhadores foram surpreendidos pela comunicação social com a notícia de que “A 

Carris vai passar a ter poderes de fiscalização do trânsito e do estacionamento em Lisboa. Foi 

aprovada esta quinta-feira uma alteração aos estatutos da empresa que abre a porta a que, num 

futuro próximo, os motoristas e os guarda-freios possam autuar condutores que, por exemplo, 

utilizem abusivamente as faixas bus ou estacionem de modo a bloquear a passagem dos 

transportes.”  

In: Jornal Público 

 

Ora, que se saiba, nem os Trabalhadores nem as suas Organizações Representativas foram chamadas 

a se pronunciarem sobre esta matéria. 

 

O SNM informa os trabalhadores em geral e os seus Associados em particular que nem a Câmara 

Municipal de Lisboa nem o CA têm competências para impor unilateralmente aos trabalhadores 

da CARRIS quaisquer funções que não se encontrem previstas no AE/CARRIS.  

 

O SNM tinha a convicção de que o Totalitarismo já fazia parte do passado. Aparentemente tal não 

se verifica. O SNM jamais autorizará que os Trabalhadores da CARRIS sejam desrespeitados e que 

sejam utilizados para “jogadas políticas” venham estas de onde vierem. 

 

O SNM exorta todos os Trabalhadores a ignorarem quaisquer ordens no sentido de fiscalizarem e/ou 

autuarem os condutores. Todas as ordens ilegítimas terão que ser ignoradas.  

 

Caso a CML ou o CA da CARRIS entendam penalizar os Trabalhadores por este motivo, o SNM 

intentará de imediato a competente Ação Judicial sem prejuízo de eventuais Lutas.  

 

Parece que a Câmara Municipal de Lisboa tem alguma saudade das Lutas feitas pelos Trabalhadores 

da CARRIS. Pode ser que essa saudade tenha um fim mais próximo do que se possa pensar. 

 

O SNM não se irá furtar ao diálogo caso a CARRIS pretenda negociar a adição de novas funções.  

Mas a CARRIS terá que pagar muito bem essa adição, para que os seus Trabalhadores possam então 

substituírem a Polícia Municipal e a EMEL neste particular. 

 

Como diz o povo: Não existem almoços grátis.  

 

 

 

CHEGA DE TANTA EXPLORAÇÃO  
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