
 

                                  

     

COMUNICADO 
   A TODOS OS MOTORISTAS DOS  

HORÁRIOS DO FUNCHAL E SÃO GONÇALO 
 
 

Vem o SNM por este meio informar todos os Motoristas em geral e os seus Associados em particular 
do seguinte:  
 
Como é sobejamente conhecido por todos os Motoristas, o SNM deu a conhecer à Administração dos 
HF um problema (Descansos Compensatórios) que já existia desde 2003, há cerca de 12 anos. 
 

A Administração dos HF mostrou-se admirada pela existência de tal problema e, perante o SNM, 
lamentou o facto de não ter sido alertada para esse efeito mas não se demitiu da sua responsabilidade, 
e mostrou toda a abertura para negociar com o SNM o pagamento dos Descansos Compensatórios já 
vencidos aos seus Motoristas.    
 
Para o SNM não é importante agora saber se o STRAMM cumpriu com a sua obrigação ou não, o 
importante agora é o SNM informar todos os Motoristas do que já fez e o que ainda pode fazer. 
 
Foi dado a conhecer ao SNM de que estaria a ser dito aos Motoristas que, caso não tivessem os seus 
recibos de vencimento, poderiam pedir um extrato à Segurança Social com os descontos relativos ao 
trabalho suplementar. NADA MAIS FALSO.    
 

O extrato da Segurança Social não serve como prova para efeitos do pagamento dos Descansos 
Compensatórios. Pois os trabalhadores têm que fazer prova da quantidade exata das horas que fizeram 
e não uma média das horas suplementares, como aparentemente lhes está a ser dito. Para este fim, só 
servem os recibos de vencimento. 
 

O SNM pede a esses iluminados que não compliquem. Como diz o povo: Se não sabem, não inventem. 
 
O SNM já enviou aos Horários do Funchal 53 processos completos (recibos de vencimentos + contas 
feitas) dos Motoristas associados no SNM.  
Continuamos a processar mais processos que serão enviados assim que estiverem prontos.  
 
O SNM pede aos restantes Motoristas que ainda não são Associados neste Sindicato, que se 
sindicalizem no SNM. Dêem-nos mais força, pois essa será também a vossa força.  
 
O SNM aproveita para agradecer a confiança depositada neste sindicato e aproveita para informar que, 
em tão pouco tempo, já se associaram mais de 100 Motoristas neste Sindicato. Tudo faremos para 
continuarmos a ser merecedores da vossa confiança. 
 

Neste sindicato quem manda são os Associados  
Não são as Centrais Sindicais ou os Partidos Políticos  

 
  
 

SNM, 25 de Março de 2015 
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