O SNM reuniu nos passados dias 23 e 30 de Abril, com a ANTROP, apresentando
propostas alternativas, que permitam um consenso geral e no curto prazo a
possibilidade de celebração de um acordo entre as partes.
Como todos os trabalhadores bem sabem, foi o SNM quem conseguiu negociar e acordar pela
primeira vez a integração total do Subsídio de Agente Único na Tabela Salarial.
Todas as propostas apresentadas pelo SNM mantêm a integração do Subsídio de Agente Único na
Tabela Salarial, com efeitos à data de vigência do CCT (Junho), com o percentual de 5% em cada ano.
Neste caso a Tabela Salarial a vigorar a partir de 1 de Junho 2019, contemplaria desde logo o
aumento acordado + as diuturnidades + e 5% do Sub. Agente Único.
O SNM não abdica da sua proposta de integração, sendo esta uma condição essencial para
subscrição de acordo, pois que, para além de melhorar as condições remuneratórias dos Motoristas,
garante um acréscimo na Tabela Salarial e para futuro o seu pagamento, independentemente do
serviço a prestar.
O SNM mantém uma ligeira divergência que à atualização da Tabela Salarial respeita, mantendo a
ANTROP o valor de (670,00 €), e o SNM um valor ligeiramente superior.
Assim, importa informar:



Tabela Salarial 2019 – (com divergência…)
Tabela salarial 2020 – proposta do SNM 700,00 € (com divergência…)

Matérias já acordadas entre o SNM e a ANTROP:



Diuturnidades = 14,50 € - c/efeitos retroativos. Integra a tabela a partir de 1 de Junho
Subsídio refeição = 3,60 €, c/efeitos retroativos.
Janeiro de 2020 = 4,20 € | Janeiro de 2021 = 5,00 €



Ajudas de Custo em deslocação com pernoita:
Nacional = 55,00 € | parcial = 45,00 €
Internacional = 75,00 € | parcial = 60,00 €



Refeições deslocadas:
1ª Refeição = 10,00 € (não acumula o subsídio refeição)
2ª Refeição = 7,00 €
Refeição penalizada = 5,80 € (não acumula o subsídio refeição)

Para além destas matérias está já acordado:
 O pagamento do gozo do dia de aniversário,
 O pagamento de todas as taxas administrativas referentes a formação e revalidações.

A próxima reunião será certamente mais conclusiva, mantém-te atento a próximas informações

ADERE AO SNM – O TEU SINDICATO!
SNM, Maio de 2019
SNM

