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COMUNICADO 

   AOS MOTORISTAS DA VIMECA 
Vem o SNM por este meio informar todos os Motoristas em geral e os seus Associados em particular do 

seguinte:  

 

O SNM, em tempo oportuno, enviou um ofício à Administração da VIMECA a solicitar uma reunião com o 

intuito de se apresentar formalmente à Empresa. Oficio esse que nunca mereceu qualquer resposta por parte da 

Empresa até à presente data.  

 

O SNM lamenta a ausência de resposta por parte da Empresa e lamenta que os problemas existentes no seio dos 

trabalhadores não possam ser resolvidos pelo diálogo. Assim, o SNM vem informar todos os Motoristas da 

VIMECA do seguinte:  

 

DESCANSOS COMPENSATÓRIOS 
 

No período compreendido entre 1 de Dezembro de 2003 e 31 de Julho de 2012, por cada 32 horas de trabalho 

suplementar, venceu-se 1 dia de Descanso Compensatório. A Empresa tinha a obrigação de conceder ou pagar 

esses dias nos 90 dias seguintes ao seu vencimento, coisa que nunca fez. 

 

Nem a Empresa o fez, assim como ninguém obrigou a Empresa a fazê-lo.  

 

Como a Empresa entendeu não responder ao SNM e como o SNM entende que os Direitos dos trabalhadores 

têm que ser salvaguardados, informa que vai mover os processos judiciais necessários para que a legalidade 

seja reposta. Mais informa que os Associados do SNM estão isentos do pagamento de quaisquer valores (custas) 

ou seja, os Associados do SNM não pagam absolutamente nada, NO SNM É GRATUITO. 
 

AGENTE ÚNICO 
 

Chama-se também a atenção para o seguinte: Os Motoristas da VIMECA e Associados no SNM têm direito ao 

pagamento do Subsídio de Agente Único a 8 horas diárias no mínimo.  
 

Tal Direito decorre do CCT assinado entre o SNM e a ANTROP, aplicável a todos os seus Associados.  

 

Dispõe o nº 4 da Cláusula 14ª do já citado CCT o seguinte: 
 

“ A todos os motoristas de serviço público que trabalhem em regime de agente único será atribuído um subsídio 

especial de 25% sobre a remuneração de hora normal, durante o tempo efetivo de serviço prestado naquela 

qualidade, com um pagamento mínimo de oito horas.”   

 

Estes são apenas alguns dos Direitos dos Motoristas da VIMECA, que estiveram durante este tempo 

adormecidos. O SNM foi chamado à VIMECA para defender os Motoristas e é exatamente isso que irá fazer, 

por muito que custe a alguns. O tempo da impunidade já passou. 
 

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.  

 

Neste sindicato quem manda são os Associados  

Não são as Centrais Sindicais nem os Partidos Políticos  
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