COMUNICADO
AOS MOTORISTAS DA STCP, SA

Atualização Salarial / Retroativos
Na sequência do acordo estabelecido entre as OS e o CA da STCP, para atualização
da tabela salarial, cumpre informar, que essa atualização ainda não ocorreu para os
trabalhadores aderentes ao AE84, devido ao indeferimento pela DGERT da respetiva
publicação, cujo ofício parcialmente reproduzimos.

Face ao exposto os sindicatos (SNM, STRUN e SITRA) iniciaram de imediato o processo
de consolidação do texto, entretanto já remetido para a DGERT para publicação.
Esta é a razão que origina o atraso na correção salarial aos trabalhadores aderentes
ao AE84 e que dentro do normal procedimento, ocorrerá no mês de Dezembro com os
respetivos retroativos.
Lamentamos que outra OS não tenha sido solidária e que o seu “egocentrismo” não
tenha possibilitado a correção generalizada num único mês. Faltou o “rebuçado!”
O CA tem também a sua quota-parte de responsabilidade na discriminação criada,
pois sendo a tabela única na empresa, é nosso entendimento, que a atualização
poderia ocorrer este mês para todos os trabalhadores.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mais se informa que, o SNM apresentou ao CA propostas para um conjunto de
matérias, nomeadamente, a questão relativa ao pagamento das médias de trabalho
noturno e extraordinário no mês de férias e sub férias, existindo atualmente uma
proposta de 4 OS, que aguarda parecer da tutela para acordo com o CA.
Ainda em analise com o CA, a proposta para aplicação dos descansos ao Domingo
de 3 em 3 semanas a partir de Janeiro, a correção do SEP em matéria de absentismo
na parentalidade, lei sindical e dispensas c/atribuição de complemento, fecho
trimestral das médias horárias e pagamento direto ao fim de semana do tempo que
ultrapasse as 6h40 do serviço quando acima das 40h semanais.
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