
 

                                  

     

COMUNICADO 
   AOS TRABALHADORES DA CARRIS 

 

JÁ EXISTE ALGUM CONSENSO NEGOCIAL 
 

Realizou-se, ontem dia 23, mais uma reunião entre os representantes da Empresa, o SNM e a ASPTC. 
 

Na reunião anterior, a realizada no passado dia 9 de Maio de 2016, foi possível acordar um conjunto de matérias 
as quais se dão a conhecer, a saber: 
 

1 - A inclusão da Cláusula 4ª do nosso AE, a obrigatoriedade da empresa em suportar os custos com a obtenção 
e renovação do CQM, do CAM, e do Cartão Digital; 
 

2 - A introdução do texto legal que regula a Parentalidade na cláusula 6ª; 
 

3 - Acordou-se a eliminação da cláusula 7ª do nosso AE (Serviço Militar) pelo facto de o serviço militar 
obrigatório se encontrar extinto; 
 

4 - Foi acordado proceder à alteração da redação da cláusula 8ª sem contudo alterar o seu sentido;  
 

5 - Foi acordado pelas partes, manter a cláusula 11ª nos exatos termos em que se encontra redigida atualmente 
no nosso AE, com exceção feita no que diz respeito à duração do tempo experimental que passa de 60 para 90 
dias para as futuras admissões;  
 

6 - Foi acordado manter a cláusula 12ª conforme se encontra atualmente redigida no nosso AE;   
 

O SNM continuará, de forma transparente, a negociar e a dar conhecimento a todos os trabalhadores da evolução 
do processo negocial. Apenas pedimos que os trabalhadores se mantenham atentos e devidamente informados. 

MÉDIAS HORÁRIAS/PESSOAL ÀS ORDENS 
 

A Empresa reconheceu razão ao SNM, quando este sindicato a alertou para o facto de grande parte dos 
Motoristas/Guarda-freios (independentemente de serem ou não supras) estarem a fazer uma média superior a 
40 horas semanais sem saberem. 
 

A Empresa informou o SNM do levantamento que está a ser feito, relativamente às médias horárias feitas pelo 
Tráfego e informou o SNM de que iria proceder ao pagamento de todas as horas feitas a mais como trabalho 
suplementar, a todos os Motoristas e Guarda-freios.  
 

O SNM congratulou-se com este facto e solicitou à Empresa que tomasse as devidas diligências para que tal 
situação não se venha a repetir no futuro. Tal como o SNM já tinha anunciado, reiterou o pedido à empresa que 
esta introduza no mycarris uma opção que possa vir a ser utilizada pelos Motoristas/Guarda-freios, para que 
estes possam consultar a sua média horária em tempo real. 
 

O SNM também deu a conhecer à Empresa o facto de existirem Motoristas escalados para o serviço de ordens 
sem terem conhecimento através da escala, do seu horário de trabalho nos mesmos moldes que os restantes 
Motoristas, o que consideramos inadmissível. A Empresa tomou boa nota desta situação e comprometeu-se a 
analisá-la. 
 

EMPRESA DEU RAZÃO AO SNM 
 

A Empresa deu razão ao SNM quando este disse que o AE não tinha sido denunciado, pois não estavam 
preenchidos os requisitos legais para o efeito. A Empresa reconheceu que a negociação tem como base o AE 
vigente e não a alegada denúncia. 
 
 

ESTE É O TEU SINDICATO 
 

 

SNM, 24 de Maio de 2016 
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