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REUNIÃO COM O PRESIDENTE DO CA 
 

O SNM reuniu hoje (29.01) com o Presidente do CA da STCP, estando também presentes as demais Organizações 

Sindicais. Nesta reunião, tendo o Sr. Presidente sugerida uma atualização salarial já em Fevereiro, idêntica a 

2018/2019, garantindo nova atualização após discussão com os Municípios e em caso de acordo com as partes. 

O SNM recusou a solução, por entender que a mesma não reflete as expetativas gerais dos trabalhadores, 

propondo o agendamento de reuniões semanais, no sentido de que seja possível acordar outros valores e outras 

matérias, que permitam a obtenção de um acordo que vá de encontro aos anseios dos motoristas e em particular 

dos seus associados. A próxima reunião está já agendada para dia 6 de Fevereiro. 
 

Mais informar, na sequência das negociações relativas aos ABONOS, que o SNM acordou nesta data com o 

Presidente do CA uma alteração ao SEP, quanto à avaliação do PA1 “ABSENTISMO”, deixando assim as, 

CLÁUSULAS TRIMESTRAIS, AVISO 54/74 e ANIVERSÁRIO de PENALIZAR NA AVALIAÇÃO, terminando-se 

desta forma com a discriminação existente, tendo desde já efeitos na avaliação referente ao ano 2019.  
 

Por solicitação dos nossos associados e na sequência da nota informativa publicada na página oficial do SNM do 

facebook, e ainda sobre a questão dos ABONOS, matéria recentemente acordada e para que a mesma seja 

abrangente a todos os associados e trabalhadores, transcrevemos oficialmente a respetiva nota. 
 

1 - O SNM reuniu (como outras OS) no passado dia 16 janeiro a fim de ratificar a ata de acordo do dia 8.01, 

sobre o abono extraordinário, nas situações de diferenças de detalhe de semana para fim de semana, tendo ou 

não o serviço suprimido e/ou alterado. Para o efeito foi excecionada a cláusula 26ª B do AE 84 "versão 

melhorada" para os trabalhadores encaixados, passando estes a poder solicitar o abono, sempre que o tempo do 

serviço, seja superior ao tempo do serviço previsto.  

Esta alteração tem efeitos retroativos a 1 de Janeiro 2020, sendo o extra solicitado nas declarações de abono. 

Para os trabalhadores escalados, mantém-se a contabilização semanal nos termos das cláusulas 26ª A e 26ª B, 

com pagamento mensal e fecho do período em ciclos trimestrais. 

 Não menos importante e também dar nota, o contributo do strun, que subscreveu as cláusulas 26ª -A, 26ª -B e 

31ª -A, nos exatos termos do acordo celebrado pelo SNM e SMTP em Janeiro 2019, complementando com o ponto 

1 anteriormente referido, que parabenizamos, pois que desta forma ficam unificados os AE’s 84. 
  

2 - O SNM reclamou da falta de pagamento das diuturnidades de 2 anos a alguns Motoristas. Informar que esta 

situação será retificada com efeitos retroativos à data de admissão de cada um. 

 3 - O SNM e também o SMTP reclamaram de um erro no pagamento do trabalho extra relativo à média 

semanal apurada em 2019, sendo que este será também corrigido com efeitos retroativos. 

 4 - O SNM, mais uma vez, apresentou reclamação pela não atribuição dos descansos fixos de Sábado. Na 

reunião de hoje, o Sr. Presidente informou o SNM que será feito a correção com efeitos a partir de 15 de 

Fevereiro, com atribuição de mais 10 descansos. 

 5 - O SNM solicitou reunião do Grupo de horários, por forma a analisar e a melhor perceber a composição dos 

grupos de linhas a implementar na reestruturação prevista, esta reunião será agendada na próxima semana. 

6 - O SNM questionou o Diretor de RH (sobre a também sugestão apresentada pela CT conforme foi do nosso 

conhecimento), da necessidade de adaptar um espaço na ERVN para refeitório, considerando-se o aumento 

significativo do efetivo. O Sr. Presidente informou, que será construído um refeitório com capacidade para acomodar 

cerca de 60 a 70 trabalhadores. 
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