COMUNICADO
AOS MOTORISTAS DOS HF E SG
PAGAMENTO IRREGULAR DE VENCIMENTOS
Como o SNM já teve a oportunidade de informar os Motoristas, detetou irregularidades no
pagamento dos Vencimentos dos Motoristas dos Horários do Funchal e de São Gonçalo.
O SNM já fez as contas aos Motoristas que se encontravam na 1ª fase e pode afirmar neste momento
que a dívida média por Motorista, situa-se nos 2.708,94€ (Valor ilíquido).
O valor mais elevado encontrado é de 3 697,31 € e o mais baixo é de 2 040,43 €.
Podemos afirmar que, perante esta média, os HF e SG devem aos seus Motoristas cerca de 896 mil
euros.
Estas contas incluem todos os Motoristas do Grupo HF ou seja, incluem os Motoristas que são
Associados no outro Sindicato e aqueles que não são sindicalizados.
Pedimos a todos os Associados que ainda não entregaram os seus Recibos de Vencimento, que o
façam, para que o SNM possa fazer essas contas e possa verificar os respetivos montantes em dívida.
Consideramos que este Direito não é exclusivo dos Associados do SNM e, como tal, pedimos aos
Associados do outro Sindicato que se dirijam ao mesmo, com as vossas cópias dos recibos de
vencimento, e peçam também que vos façam essas contas para saberem assim qual o valor em dívida
que têm que receber.
Como todos os Trabalhadores sabem, os Sindicatos só podem defender os seus Associados, pois a
Lei não permite aos Sindicatos representarem trabalhadores que não sejam seus Associados.
Assim, caso hajam Motoristas que não sejam associados em nenhum Sindicato e pretendam
também saber/reaver os Valores a que têm Direito, basta Associarem-se no SNM e trazerem as
cópias dos seus Recibos de vencimento. Esta regra aplica-se de igual forma aos Associados do outro
Sindicato.
O SNM espera que a Empresa, à semelhança do que aconteceu com os Descansos Compensatórios,
pague os valores em dívida de forma voluntária ou, caso contrário, teremos que nos socorrer da via
judicial.

ESTE É O TEU SINDICATO INDEPENDENTE
SNM, 17 de Agosto de 2019
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