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COMUNICADO 
 

AOS TRABALHADORES DA CARRIS 
 

RETROACTIVOS AE/2018 
 

O SNM informa todos os Trabalhadores da CARRIS que enviou, no passado dia 5 de Setembro, um ofício a 

solicitar uma reunião com carácter de urgência à Administração da CARRIS. 

 

Tal pedido teve o objetivo de obter junto da Empresa a justificação do porquê não ter processado as 

atualizações salariais a 1 de Janeiro. Como tem sido desde sempre a prática da Empresa suportada pelo 

próprio AE (nº 3 e 4 da Cláusula 2ª do AE/SNM/2018). 

 

A Empresa entendeu até hoje não responder ao pedido de reunião solicitado pelo SNM, entendendo apenas 

responder ao Ofício recebido dizendo que “… as partes não atribuíram eficácia retroativa a qualquer uma 

das cláusulas …”. 

 

Ora, a Empresa simplesmente ignora a prática de várias décadas sobre esta matéria e ignora também o 

disposto no nº 3 e 4 da Cláusula 2ª do AE que assinou livremente com o SNM, o qual dispõe o seguinte: 
 

“3- A tabela salarial produzirá efeitos de 1 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. 
 

4- Para efeitos desta cláusula, considera-se que a expressão «Tabela salarial», abrange as remunerações 

de base mínimas, bem como, outras formas de remuneração.” 

 

Ao contrário do que a Empresa pretende fazer crer, a data da vigência das rubricas de expressão 

pecuniárias estão perfeitamente definidas e produzem efeitos a 1 de Janeiro de cada ano.  

 

O SNM já deu indicações ao seu contencioso para mover uma Acção Judicial contra a Empresa e irá constituir 

como testemunhas nesse processo o Conselho de Administração da CARRIS assim como irá também 

constituir como testemunha o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, para que possam, junto do 

Tribunal, proceder aos devidos esclarecimentos. 

 

O SNM também já enviou outro ofício à Empresa a solicitar a correção da rubrica “Subsídio de Alimentação”, 

pois este Subsídio deixou de ser composto por duas fracções (AE/2009) para passar a ser um Subsídio com 

valor único de 10,00€. 

 

Para além destas situações o SNM não esquece nem abandona os Trabalhadores que se encontram em fase 

de reconversão e informa-os que a Empresa NÃO PODE diminuir a retribuição-base. A LEI não o permite. 

Caso a Empresa proceda à diminuição da retribuição-base aos nossos Associados, pedimos que nos contactem 

imediatamente para se mover a competente Acção Judicial. 

 

O SNM irá continuar a fazer o seu caminho e irá honrar com o compromisso que assumiu que é defender 

quem Trabalha, seja através do Diálogo seja através das Vias Judiciais. Aos trabalhadores cabe-lhes a 

responsabilidade de nos avaliarem. 

 

 

ESTE É O TEU SINDICATO INDEPENDENTE 
 

 

 

 
 

SNM, 26 de Setembro de 2018 

 


