COMUNICADO
AOS TRABALHADORES DA CARRIS
ABERTURA DO PROCESSO NEGOCIAL PARA 2019
Vem o SNM por este meio informar todos os Trabalhadores da CARRIS que, realizou-se ontem dia 19, a
primeira reunião no Âmbito da revisão do AE para 2019 assim como para efeitos de revisão do RCP.
Como todos os trabalhadores da CARRIS bem sabem e conforme o divulgado no nosso Comunicado de 4 de
Dezembro, o SNM confrontou a Empresa sobre a alteração unilateral da designação de “Remuneração
base” para “Remuneração Base Integrada”. Sobre esta matéria a Empresa, conforme compromisso
assumido com o SNM, informou que a partir de Janeiro os recibos já estariam corrigidos e, como tal, seria
reposta a designação original.
Após alguns considerandos, a empresa apresentou uma proposta de atualização de 1,5%.
O SNM não faz qualquer tipo de comentários sobre as intensões manifestadas pela Empresa. O SNM apenas
regista e divulga aos trabalhadores factos, por entender que são os factos que influenciam a vida de cada um.
O SNM questionou a Empresa no sentido de saber que tipo de atualização estava a ser apresentada, pois
pretendia saber se a atualização salarial seria para ser igualmente aplicada a todas as rubricas de expressão
pecuniária ou se apenas seria aplicada na Tabela Salarial e nas rubricas a esta indexada.
A Empresa veio a informar que a atualização salarial só incidirá sobre a tabela salarial e não em todas as
rubricas de expressão pecuniária. Desta forma ficam de fora qualquer atualização do Sub. de Transporte,
do Sub. para Falhas, no Sub. de Tarefas Complementares da Condução e do Sub. de Alimentação.
Consideramos que são estes tipos de questões que interessam aos trabalhadores, pois a resposta que a Empresa
deu ao SNM faz toda a diferença no dia-a-dia de quem trabalha. Temos que, a atualização proposta de 1,5%
é na realidade uma atualização que pode rondar os 1,3%.
O SNM vai para estas reuniões com o seu “trabalho de casa” feito. Não pretende ser alvo de chacota nem
pretende envergonhar os trabalhadores que representa. Para isso despendemos de muitas horas de estudo
sobre as matérias que iremos discutir, assim como não dependemos do Trabalho alheio para tecer quaisquer
considerações.
É com enorme satisfação que registamos todas as manifestações de apreço pelo nosso trabalho. Aos colegas
só prometemos uma coisa: Continuar a Trabalhar em prol do Coletivo e a dar o nosso melhor na defesa
dos vossos Direitos.
O SNM aproveita o ensejo para desejar a TODOS os Trabalhadores, seus Familiares e Amigos umas BOASFESTAS.

QUE O MELHOR DE 2018 SEJA O PIOR DE 2019
BEM-HAJAM
SNM, 20 de Dezembro de 2018
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