COMUNICADO
AOS MOTORISTAS DOS SMTUC
PROCESSO NEGOCIAL - ACEEP
Vem o SNM por este meio informar todos os Trabalhadores dos SMTUC em geral e os seus
Associados em particular que realizou, ontem dia 16, nova reunião com a Administração no âmbito
do processo negocial em curso.
Após os considerandos iniciais entre as partes, deu-se início à discussão do conteúdo e forma do
ACEEP a aplicar aos Trabalhadores dos SMTUC.
O SNM pode informar que a aludida reunião se realizou num ambiente elevado e agradável. O SNM
teve a oportunidade de fundamentar e defender a sua proposta, a qual mereceu a melhor atenção por
parte da Administração dos SMTUC.
A Administração dos SMTUC informou o SNM que iria solicitar um parecer jurídico sobre as
cláusulas apresentadas que pudessem eventualmente merecer algumas dúvidas do ponto de vista
Legal.
O SNM registou com agrado esta posição na medida em que a mesma faz parte de qualquer processo
negocial.

O importante, salvo melhor opinião, é que os SMTUC receberam muito bem o SNM e comungam
a mesma posição, que é a da construção de um Acordo que permita regular e regulamentar as
relações de Trabalho entre as partes de forma a mitigar ou eliminar alguns dos problemas existentes.

O SNM chama a atenção de que estamos apenas no início do processo e que há muito trabalho por
fazer.
Ao SNM cabe-lhe fazer esse trabalho e apresentar os resultados finais aos trabalhadores. Apenas
pedimos que nos apoiem.
Quando o processo negocial chegar ao fim, o SNM irá realizar plenários e irá perguntar aos
trabalhadores se concordam com o trabalho feito e se autorizam que o SNM assine esse acordo.

CONTAMOS CONVOSCO
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