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COMUNICADO 

 

AOS MOTORISTAS DOS TCB 
PROCESSO NEGOCIAL 

 

Vem o SNM por este meio informar todos os Motoristas que, no passado dia 19 do corrente mês, 

conforme compromisso assumido perante os mesmos, deu-se inicio ao processo negocial que oporá 

as partes (TCB e SNM). 

 

Esta reunião, sendo a protocolar, serviu para calendarizar as futuras reuniões. 

 

A próxima reunião está marcada para o próximo dia 11 de Abril às 10h nas instalações dos TCB. 

 

GRUPOS PARLAMENTARES/10ª COMISSÃO PARLAMENTAR 
 

O SNM esteve reunido com os Grupos Parlamentares e com a 10ª Comissão Parlamentar para 

demonstrar a sua insatisfação quando ao facto dos Trabalhadores em Funções Públicas estarem a ser 

discriminados negativamente face aos Trabalhadores do Sector Privado e os do Sector Empresarial 

do Estado. Pois a estes trabalhadores não são pagos os Sub. de Férias e de Natal nos mesmos termos 

que aos restantes Trabalhadores. 
 

O SNM pergunta: Porque é que aos trabalhadores em Funções Públicas só lhes é pago nos Sub. de 

Férias e de Natal um valor igual ao do seu vencimento base e aos restantes trabalhadores é-lhes 

pago para além do vencimento base todos os suplementos remuneratórios a que têm direito 

(excepto o Sub. de Alimentação)? 
 

Será que os Sindicatos, ditos representantes dos Trabalhadores da Função Pública, nada têm a dizer 

sobre esta matéria?  

 

Para o SNM é inadmissível que o Estado Português seja o primeiro a discriminar cidadãos com base 

no seu vinculo contratual, violando assim o princípio constitucional plasmado no Artigo 13.º 

(Princípio da igualdade) e no Artigo 26º (Outros Direitos Pessoais) ambos da Constituição da 

República, o qual impede que ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de 

qualquer direito, onde todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei e 

onde é reconhecido a todos os cidadãos o Direito à proteção legal contra quaisquer formas de 

discriminação. 

 

Pelo facto de o SNM não se conformar com tal situação, vai mover uma acção contra o Estado para 

o obrigar a respeitar a Constituição e os Direitos dos Trabalhadores em Funções Públicas. 

 

 

 

ESTE É O TEU SINDICATO INDEPENDENTE  
 

 

 

SNM, 20 de Fevereiro de 2018 

 


