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COMUNICADO 
 

AOS TRIPULANTES DA CARRIS 
DESCANSOS COMPENSATÓRIOS 

 

Vem o SNM por este meio relembrar todos os Trabalhadores da CARRIS que têm Direito a reclamar perante 

a CARRIS o pagamento dos seus Descansos Compensatórios vencidos no período compreendido entre 1 de 

Dezembro de 2003 a 31 de Julho de 2012. 
 

Pelo que o SNM conseguiu apurar, a CARRIS deverá cerca de 3 milhões de euros aos seus Tripulantes.  
 

Ou seja, cada Tripulante terá a receber (em média) cerca de 2.300,00€. Pois, como já tivemos a 

oportunidade de informar no passado, por cada 32 horas de trabalho suplementar prestado venceu-se 1 dia de 

descanso compensatório. Ora, a CARRIS ao não conceder esses Descansos Compensatórios aos seus 

Trabalhadores nos 90 dias imediatos ao seu vencimento conforme a Lei previa, esses Descansos 

transformaram-se em créditos laborais a favor dos Trabalhadores.  
 

O SNM já conseguiu resolver esta questão a nível Nacional com todas as Empresas Rodoviárias do Sector 

Empresarial do Estado, as quais já pagaram o que deviam aos Trabalhadores. Apenas a CARRIS insiste 

em não reconhecer este Direito, empurrando assim os seus Trabalhadores para o litígio judicial. 

 

ESCLARECIMENTO AOS TRIPULANTES 
 

O SNM tem recebido vários pedidos de esclarecimento sobre o que os Tripulantes têm que fazer para 

pedirem o pagamento dos seus Descansos Compensatórios e se têm que pagar algum valor ao Sindicato 

no caso de avançarem para Tribunal. 

 

Assim, e para que todos os Tripulantes possam ficar devidamente esclarecidos, informa-se o seguinte: 
 

1 – Os Associados do SNM, só têm que fazer chegar ao Sindicato a cópia dos seus recibos de vencimento 

que identifiquem a quantidade de trabalho suplementar realizado no período compreendido entre o dia 1 de 

Dezembro de 2003 a 31 de Julho de 2012 ou seja, os recibos de Janeiro de 2004 a Agosto de 2012.  

O Sindicato pode tirar essas cópias sem qualquer encargo para os Associados. 
 

2 – Informamos todos os nossos Associados que o SNM não cobra quaisquer valores para mover Ações 

Judiciais. Esses custos são suportados na totalidade pelo Sindicato. Este serviço é completamente gratuito. 
 

3 – O eventual trabalho que é necessário para se apurarem os valores em dívida é da responsabilidade do 

contencioso do SNM e não dos seus Associados. 

 

Assim, e em conclusão, os nossos Associados só têm que entregar os seus recibos de vencimento e de 

assinarem as procurações forenses para que os Advogados os possam representar, o resto é da 

responsabilidade do SNM. 
 

Só na Delegação de Lisboa, o SNM trabalha com 2 escritórios de Advogados com competências 

amplamente reconhecidas, disponibilizando assim um total de 14 Advogados aos seus Associados.   

 

Para algum esclarecimento adicional, pedimos o favor que contactem o SNM através dos nossos 

Dirigentes/Delegados Sindicais ou diretamente para as nossas instalações (916062040) nos dias úteis das 

9h30m às 13h00m e das 13h00m às 18h00m sitas em Lisboa na Av. Almirante Reis, 114 – 4º Andar. 

 

 

SNM, 25 de Fevereiro de 2018 

 


