COMUNICADO
AOS MOTORISTAS DOS HF E SG
IRREGULARIDADES NO VENCIMENTO
O SNM, conforme sua denuncia, detetou um conjunto de irregularidades no pagamento dos
Vencimentos dos Motoristas dos Horários do Funchal assim como nos Motoristas de São Gonçalo.
O SNM detetou essas irregularidades após um pedido de esclarecimento feito por um Motorista dos
HF.
O SNM ao consultar o seu recibo de vencimento, verificou que esse Motorista não estava a receber
aquilo a que tinha Direito, facto que deu origem a que o SNM pedisse um conjunto de recibos de
vencimento a vários Motoristas para perceber se as irregularidades eram só com aquele Motorista
ou, se porventura, seriam com todos.
Após essa verificação, o SNM chegou à conclusão que essas irregularidades seriam extensivas a
todos os Motoristas, as quais se traduzem num claro prejuízo que podem ascender em média a
cerca de 200€/ano por cada Motorista desde de (pelo menos) do ano 2002 até à presente data.
Pelas contas do SNM, todos os Motoristas têm a receber um valor médio de cerca de 2.000,00€,
que é o montante do seu crédito acumulado ao longo dos anos.
Se é verdade que foi o SNM a denunciar e a obrigar as empresas (HF e SG) a pagarem os Descansos
Compensatórios, não será menos verdade dizer que o SNM desta vez não irá demonstrar onde estão
essas irregularidades, pois considera que aqueles que tentaram recolher frutos pelo trabalho alheio
deverão ser agora os mesmos a provar aos Trabalhadores que existem para os defender e sabem o
que estão a fazer.
Pelo que o SNM tem vindo a verificar, as Empresas da Região da Madeira têm andado em “roda
livre”, onde tudo lhes é permitido. O SNM não entende como é que uma irregularidade desta
natureza tenha passado despercebida ao longo de quase 20 anos.
O SNM espera ter concluída até ao final de Agosto, parte das contas feitas aos seus Associados (1ª
fase) e espera conseguir enviar o valor total dessas dívidas já no início de Setembro à Administração
dos HF e SG.
O SNM não irá negociar qualquer percentagem de pagamento aos seus Associados, a empresa
terá que pagar a totalidade da dívida vencida até ao último cêntimo, caso não o faça, o SNM
intentará todas as Ações Judicias que se mostrem necessárias.
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