COMUNICADO
AOS MOTORISTAS DOS TCB
Vem o SNM por este meio agradecer a presença e participação de todos os Motoristas presentes no
Plenário realizado na passada quinta-feira dia 7.
Como todos os Motoristas bem sabem, existem um conjunto de problemas que vão ser resolvidos, quer
seja através do diálogo, dos meios Legais ao dispor ou, no limite, através de uma eventual manifestação
de descontentamento por parte destes Trabalhadores a local a designar oportunamente.
Como todos os Motoristas bem sabem, os locais de rendição fixos e as deslocações inerentes entre o
local de início do serviço e do seu termo têm que constar no Horário Normal de Trabalho.
 O TCB são a única entidade patronal a nível Nacional, face às suas congéneres, que não têm
locais de rendição perfeitamente definidos. O SNM pergunta: Os Motoristas dos TCB são
inferiores aos restantes??? Não merecem o mesmo respeito e consideração?? A Lei não é igual
para todos????
O SNM garante que este assunto vai ser resolvido uma vez por todas. Esperamos que a via do
diálogo seja bastante.
 Quanto à questão dos WC’s conjuntos de Senhoras e Senhores existente na Estação junto à
sala dos Motoristas.
Este era um problema que devia de envergonhar todos, a começar pelo(s) responsável(eis) dessa infeliz
ideia. Provavelmente não gostaria(m) que a(s) sua(s) esposa(s) ou filha(s) fossem obrigadas a se
sujeitarem a tal provação. O SNM nunca poderia admitir que as Senhoras não tivessem um local digno
e devidamente reservado para satisfazerem as suas necessidades fisiológicas.
Felizmente que foi preciso a realização do Plenário para este problema fosse finalmente resolvido.
 Quanto aos Horários de Trabalho: Os TCB não consideram as deslocações como tempo de
trabalho e, como tal, não as incluem no Horário Normal de Trabalho.
Esta pode ser ultrapassada pela via do diálogo, basta os TCB respeitarem as mesmas regras aplicadas
ao sector. Caso a via do diálogo seja ineficaz, o SNM irá recorrer aos meios Legais de que dispõe.
 Quanto ao pagamento da Carta e restantes títulos habilitantes para o desempenho da
função: Foi dado conhecimento ao SNM durante o Plenário de que os TCB não estão a pagar,
como é sua obrigação Legal, os custos decorrentes com a renovação da Carta, CAM, CQM etc.
O SNM espera não ter que fazer passar os TCB pela vergonha Pública, no sentido de se ficar a saber
que a Câmara Municipal do Barreiro não cumpre com a Lei e não paga o que deve aos seus
Trabalhadores.

PELO RESPEITO QUE MERECEMOS
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