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COMUNICADO 

 

AOS TRIPULANTES DA CARRIS 
TOLERÂNCIA DE PONTO 

 

Durante o processo negocial em curso, o SNM perguntou ao CA da CARRIS de quanto tempo necessitava 

para poder conceder aos trabalhadores que, por questões de serviço, não puderam gozar as Tolerâncias de 

Ponto concedidas durante o ano de 2017 e no dia 2 de Janeiro de 2018. 
 

À questão apresentada pelo SNM, a empresa disse que “já” tinha pago as Tolerâncias a quem trabalhou nesses 

dias e que não iria conceder o Direito que esses Trabalhadores têm em gozar posteriormente esses dias. 
 

Aparentemente tudo está bem para alguns, pois não reclamam de nada, até parece que esta questão apenas 

diz respeito aos Tripulantes Associados no SNM. Estamos em crer que não. 
 

Todos os Trabalhadores que, por questões de serviço, não puderam gozar as suas Tolerâncias de Ponto, têm o 

Direito a gozar esses dias em data posterior, para além do valor que receberam por as terem trabalhado. 
 

A Empresa ameaçou os Trabalhadores da CARRIS, afirmando que não irá conceder mais Tolerâncias de 

Ponto durante o ano 2018, caso o SNM obrigue a Empresa a cumprir com o AE. 
 

O SNM nunca teve medo de ameaças nem se deixa intimidar. Assim, e mais uma vez, o SNM irá cumprir com 

a sua obrigação e irá mover nova Acção Judicial contra a CARRIS no sentido de o Tribunal a obrigar a 

cumprir com o AE que assinou livremente com o SNM. 
 

DESCANSOS COMPENSATÓRIOS 
 

Todos os Trabalhadores da CARRIS têm Direito aos Descansos Compensatórios vencidos entre o dia 1 de 

Dezembro de 2003 e 31 de Julho de 2012, por terem realizado trabalho suplementar em dias úteis, feriados e 

em dias de descansos semanais complementares. Por cada 32 horas de trabalho suplementar realizado nesses 

dias venceu-se 1 dia de Descanso Compensatório. 
 

O SNM está a intentar ações judiciais contra a CARRIS com o intuito de esta ser obrigada judicialmente a 

pagar os valores que deve aos trabalhadores, os quais podem ascender a vários milhares de euros por cada 

tripulante. Por este motivo o SNM solicita que lhe sejam enviados todos os recibos de vencimento do citado 

período para que se possa intentar as competentes acções Judiciais.  
 

FUNDO ESPECIAL 
 

Todos os Trabalhadores da CARRIS admitidos até 31 de dezembro de 2016 descontam 0,5% para o Fundo 

Especial, como é do conhecimento de todos os trabalhadores. Esse pagamento é mensal e de cariz obrigatório. 
 

Agora este Governo pretende, com a entrada em vigor do Decreto-lei 95/ 2017, ficar com todas as contribuições 

feitas ao longo dos anos pelos trabalhadores da CARRIS. O SNM não apelida esta intenção como um roubo, 

mas apelida-a como um Furto Qualificado na medida em que o Governo pretende fazer seu um valor que 

pertence aos trabalhadores, o qual pode rondar os 4 milhões de euros.  
 

Cada trabalhador do Tráfego (tendo como base um desconto mensal de cerca de 6,00€) desconta anualmente 

84€. Se multiplicarmos esses 84€ por uma média de 30 anos de contribuição, dará uma contribuição total de 

2940€ por trabalhador. É este valor que o Governo pretende ficar por cada trabalhador. 
 

Quer dizer que, com esta habilidade, todos os trabalhadores da CARRIS andaram a descontar para uma 

coisa que jamais beneficiarão, pois, o beneficiário dessas contribuições passará a ser a Empresa e não o 

Trabalhador. 
 

O SNM JAMAIS FICARÁ PARADO A VER OS TRABAHADORES  SEREM PREJUDICADOS 
  

SNM, 22 de Janeiro de 2018 

 


