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 REUNIÃO EMPRESA BERRELHAS CAMIONAGEM Lda. 
 

O SNM reuniu na pretérita 5ª feira (dia 13) com a Gerência da Empresa, para análise de um 

conjunto de matérias, que são do interesse geral dos motoristas, nossos associados em particular.  

Importa desde já salientar todo o trabalho desenvolvido pelos delegados sindicais do SNM 

(Silvério e Fernando), que têm intervindo ativamente junto da empresa, no sentido de que se 

obtenham melhorias para todos os trabalhadores. 
 

Registe-se, a disponibilidade demonstrada pela Gerência, em analisar as matérias apresentadas 

pelo SNM e na medida do possível melhorar. Apesar da dificuldade e devido à complexidade de 

algumas, a sua implementação pode não ser imediata. 
 

Com o trabalho do SNM, foi já possível obter-se a escala quinzenal, a atribuição de 

descansos ao fim de semana em folgas rotativas, o gozo do dia aniversário, a redução de 

amplitudes nas chapas MUV com redução dos períodos extra. 
 

Durante a reunião foram discutidos entre outras, as seguintes matérias: 

➢ Tempo de descanso entre jornadas de trabalho (11H); 

➢ Pagamento dos dias de folga (quando solicitado trabalho ao motorista); 

➢ Mapa de férias; 

➢ Atribuição de folgas rotativas seguidas e equitativas / fixas face à antiguidade 

➢ Passes familiares e trabalhadores; 

➢ Refeições penalizadas (constar nas chapas serviço); 
 

O mapa de férias foi já fixado para conhecimento geral. Não sendo uma situação completamente 

fechada, qualquer alteração que os trabalhadores pretendam, devem dirigir-se à empresa no 

sentido de estudar outras possibilidades. 

Quanto aos passes, a empresa espera junto do Município, estabelecer a curto prazo um 

entendimento para as linhas urbanas, de forma a efetuar uma atribuição geral. 

No demais a empresa assume o compromisso de analisar e melhorar as questões apresentadas. 
 

Dar ainda nota, que a Câmara acabou por dar razão à empresa quanto aos valores reclamados, 

pela execução do serviço em tempo de pandemia (pagando), situação que em Janeiro 

originou alguns transtornos e a luta dos trabalhadores. 
 

Cumpre ainda informar, que o SNM reuniu recentemente com a ANTROP, com o intuito de no 
presente ano ver atualizadas a Tabela Salarial e outras rubricas pecuniárias. 
Entretanto o SNM enviou nova proposta para que as partes possam encetar a negociação, de 
forma a que os trabalhadores possam ver corrigidos os seus salários no ano 2021. 

ESTE É O TEU SINDICATO - ADERE AO SNM 
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