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SINDICATO NACIONAL DOS MOTORISTAS 

         INFORMAÇÃO 

PROCESSOS JUDICIAIS SNM / STCP,SA 
 

Como é do conhecimento geral, o SNM interpôs várias ações judiciais no sentido de 

reclamar para os seus associados, os créditos salariais referentes às deslocações em 

serviços fora das regras, bem como os relativos aos descansos compensatórios pelo 

trabalho extraordinário prestado. 
 

Na sequência dessas decisões, o SNM solicitou reuniões ao CA, com o intuito de encontrar 

uma solução negocial, tendo as partes reunido em diversas ocasiões “nos últimos meses”. 
 

No que respeita aos descansos compensatórios, o CA informou não estar disponível para 

um entendimento. Contudo, no final do pretérito mês o SNM reiterou a sua disponibilidade 

para uma solução negocial, pois entendemos ser esta a melhor via para resolver a questão 

de forma equilibrada. Caso o CA mantenha a sua intransigência, não restará outra 

alternativa ao SNM, que não seja a interposição das competentes ações judiciais, 

entretanto já iniciadas. 
 

Relativamente às deslocações em serviços fora das regras, foi possível a obtenção de um 

acordo global, situação que permite a todos os associados do SNM serem ressarcidos do 

valor pecuniário acordado, definido em três escalões, a saber: 550 €, 750 € e 950 €, em 

função da antiguidade, sendo o menor para a maior antiguidade e assim sucessivamente, 

excetuando-se os associados com antiguidade inferior a 4 anos até Dezembro 2013, cujo 

valor será de 125 € por cada ano de antiguidade. Os valores serão pagos em três meses. 
 

Pelo exposto, devem todos os associados assinar a documentação jurídica, disponibilizada 

no SNM a partir da próxima quarta-feira dia 11, de forma a ser comunicada à empresa 

juntamente com a declaração de quota suplementar para ajudas processuais, com a qual 

será dada a quitação dos respetivos valores. 
 

ADERE AO SNM 

O TEU SINDICATO INDEPENDENTE 
 

9 De Novembro de 2015            O SNM 
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