COMUNICADO
AOS MOTORISTAS DOS H.F.
Como todos os Motoristas bem sabem, a questão do Agente Único ainda não está resolvida e, para além
dessa questão, ainda temos uma outra que se prende com a questão de a Empresa ainda não ter
reconhecido a dívida que tem perante os seus Motoristas, denominada como “proporcionais”.
Os Horários do Funchal deveriam de ter incluído nos meses de Férias e Subsídios de Férias e de
Natal, os proporcionais do Trabalho Suplementar assim como as Horas Noturnas, o que nunca
aconteceu ao longo dos Anos. E não só, existem ainda outros créditos vencidos e não pagos.
À semelhança do que aconteceu com os Descansos Compensatórios o SNM também deu a conhecer
que existia esta dívida para com os Motoristas.
Conforme o compromisso assumido perante todos os Motoristas em Plenário, o SNM já enviou à
Administração dos HF um ofício a publicitar a marcação de um Plenário para o próximo dia 6 de Maio
entre as 11h e as 14 horas, a realizar nas instalações dos HF sitas na Fundoa.
Paralelamente, o SNM também já enviou a Exmo. Sr. Secretário Regional da Economia um ofício a
solicitar uma reunião para a tarde do dia 5 de Maio, para que o SNM possa ter assim mais informação
e estar em condições de a transmitir aos Motoristas em pleno Plenário.
O SNM aproveita para pedir a Todos os Motoristas que ainda não enviaram os seus recibos, que o façam,
para que possamos verificar qual o montante em dívida.

O SNM apela à presença de Todos no Plenário, estejam ou não de serviço e sejam ou não nossos
Associados.
Este problema é de todos e envolve (em média) dezenas de milhares de euros em dívida por cada
Motorista. Será um pouco mais que os Descansos Compensatórios.
O SNM espera poder discutir/acordar com os Motoristas uma eventual forma de pagamento destes
créditos já vencidos. Pois tem a forte convicção de que esse Acordo irá ser firmado com os HF.
O SNM endereçou um convite à Comissão de Trabalhadores e ao STRAMM para estarem presentes e,
querendo, participar no Plenário.
Os Direitos dos trabalhadores defendem-se com união na ação e, nessa medida, o SNM conta com a
presença de todos os Motoristas assim como conta com a presença da CT e do STRAMM.
Os Motoristas do HF já mostraram do que são feitos e do que são capazes de fazer.

A UNIÃO FAZ A FORÇA
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