
 

                                  

     

COMUNICADO 

   

A TODOS OS MOTORISTAS DA HORÁRIOS DO 
FUNCHAL E DA SÃO GONÇALO 

 

EMPRESA APRESENTA NOVA PROPOSTA 
 

Vem o SNM por este meio informar todos os Motoristas dos Horários e de São Gonçalo do seguinte: 
 

Como é do domínio público, o SNM tem estado a negociar com a Administração a forma de pagamento dos 
Descansos Compensatórios já vencidos. 
 

A empresa tinha apresentado inicialmente uma proposta para pagamento de 50% do valor em dívida (a pagar de 
uma só vez) ou o pagamento de 60% da dívida a pagar por 2 vezes. O SNM tomou boa nota da proposta então 
apresentada e informou a empresa que tal proposta era insuficiente para efeitos de acordo, considerando de seguida 
que a proposta então apresentada seria apenas a primeira e não a última. 
 

As negociações têm decorrido entre as partes e ontem (dia 11 de Junho) a empresa reformulou a sua proposta inicial 
e apresentou como proposta de pagamento 67,50% do valor em divida a pagar em 2 vezes, mantendo a sua proposta 
de pagamento em 50% de uma única vez do valor em dívida.  
 

O SNM registou esta evolução com agrado, mas informou a empresa que a proposta apresentada ainda era 
insuficiente para acordo. As partes entenderam marcar nova reunião para o próximo dia 25 de Junho às 14h30m 
para efeitos de conclusão do presente processo negocial.   
 
 

PLENÁRIO GERAL DE MOTORISTAS 
 
O SNM tendo em vista a defesa dos Direitos dos Trabalhadores, sem que essa defesa possa trazer demasiados 
inconvenientes aos passageiros que se fazem transportar na Horários e na São Gonçalo, solicitou à Empresa a 
realização de um Plenário Geral Centralizado nas instalações dos Horários do Funchal (na Fundoa) no último 
Domingo deste mês (dia 28 de Junho) com início às 14 horas.  
 

Este plenário foi marcado tendo em vista a discussão e apreciação da proposta que irá ser apresentada sobre o 
pagamento dos Descansos Compensatórios e a qual deverá ser discutida e votada em plenário.  
 

A Empresa acedeu em disponibilizar um local condigno para a realização do plenário. O tempo gasto no plenário 
será pago, isto é, não poderá ser descontado nada aos Motoristas que recolham à Estação para participarem no 
plenário.  
  

CONVITE AO STRAMM 
 

O SNM entende que é chegada a altura da união na ação e não de eventuais lutas Sindicais. Assim, o SNM já 
endereçou um convite formal ao STRAMM para que este possa também estar presente no plenário e possa, 
querendo, participar e esclarecer todos os Motoristas. Este não é um problema apenas dos Associados do SNM, 
mas sim de todos.  
 

CONTAMOS COM A PRESENÇA DE TODOS  
ESTEJAM DE FOLGA OU DE FÉRIAS 

NÃO DEIXES QUE OUTROS DECIDAM POR TI 
 

SNM, 12 de Junho de 2015 
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