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COMUNICADO 

   

AOS TRIPULANTES DA CARRIS 
 

EMPRESA PAGA TRABALHO SUPLEMENTAR 

PRESTADO PARA ALÉM DA MÉDIA DAS 40 HORAS 
 

Como grande parte dos Tripulantes já verificaram nos seus recibos de vencimento, a empresa está a pagar a 

título de “TRAB. SUPLEMENTAR-COMPENSAÇÃO MÉDIA” o trabalho suplementar que foi prestado 

para além da média das 40 horas semanais. 

 

Tal pagamento vem na sequência da denúncia feita pelo SNM, relativamente ao facto dos Tripulantes terem 

trabalhado (sem saberem) mais que as 40 horas semanais que lhes eram devidas. Tal facto verificou-se porque 

não foi disponibilizada aos Tripulantes uma ferramenta que lhes permita aferir, em cada momento, qual a sua 

média horária.  

 

O SNM também informou a empresa que é imperativo criar-se uma ferramenta/aplicação no mycarris para 

que os Tripulantes possam aceder e verificar qual a sua média horária, evitando-se deste modo que a prestação 

de trabalho seja para além do que está legalmente previsto. 

 

O SNM fez esta denúncia à empresa porque verificou que havia tripulantes (na sua maioria supras) que 

estavam a trabalhar mais do que a média das 40 horas semanais. Ora a empresa nunca informou nenhum 

tripulante de tal facto e nunca pagou esse tempo como trabalho suplementar.  

 

O SNM entretanto já informou a empresa que esta não pode atribuir horários de trabalho aos tripulantes que 

ultrapassem a média das 40 horas semanais. Neste momento, a média horária é feita ao quadrimestre (de 

Janeiro a Abril e por aí adiante) logo, no fim desse quadrimestre, a média horária não pode ultrapassar as 40 

horas de trabalho prestado.  

 

O SNM também informou a empresa que o trabalho suplementar não pode ser imposto, nomeadamente por 

esta via, pois caso os tripulantes decidam prestar trabalho suplementar têm forma de o solicitar. 

 

O SNM ainda na última reunião informou a empresa de que a Acção Judicial contra esta estava praticamente 

pronta, no que diz respeito ao processo de avaliação que consideramos ser ilegal (pois queremos que todos 

os tripulantes subam de grupo pelo facto de não terem sido avaliados dentro do prazo legal) e no que diz 

respeito às deslocações que os Tripulantes têm que fazer entre o local de início do serviço e o seu fim.  

 

O SNM já tinha movido uma acção judicial contra a empresa por esta não ter pago aos tripulantes o Sub. de 

Agente Único durante o trabalho suplementar prestado entre 2012 e 2016 (encontra-se em fase de recurso no 

Tribunal Constitucional) e agora prepara-se para mover nova acção judicial contra a empresa.  

 

O SNM, sozinho ou não, irá continuar a fazer o seu trabalho em prol dos Tripulantes.  

 

Poder-se-á dizer muita coisa, mas o que é certo é que com o SNM nada fica no esquecimento. Iremos até ao 

fim, apenas pedimos o VOSSO APOIO.  

 

O TEU SINDICATO INDEPENDENTE  
   

SNM, 28 de Setembro de 2017 

 


