INFORMAÇÃO
AOS MOTORISTAS da RESENDE AT Lda

Por convocação da DGERT (Ministério de Trabalho), o SNM reuniu na tarde de ontem com a
Administração da empresa, para análise e discussão das matérias que fundamentaram o pré-aviso
de greve, que estava legalizado para os dias (25) feriado do Natal e (1) Ano Novo, tendo as partes
chegado a um entendimento, conforme acordo que consta na ata da reunião.

Nesta conformidade, cumpre informar todos os associados, que
se encontram desconvocadas as respetivas Greves.
Para conhecimento, resulta do acordo, o seguinte:
 A partir do dia 1 de Dezembro 2019, a empresa passará a pagar o trabalho prestado em
dia feriado, pelo valor de 55,00 €.
 Todos os feriados serão objeto de retificação pelo diferencial, com retroativos a 1 Janeiro
2019.
 O valor de desconto remuneratório, no caso de faltas ao serviço é também corrigido
para o correto valor e segundo a fórmula do CCT.
 A empresa efetuará a correção em todas as situações existentes, com efeitos retroativos a 1
Janeiro 2019.
 No início de Janeiro 2020 a empresa encetará negociações diretas com o SNM, tendo
por base a análise de um conjunto de matérias, que no entretanto já foram apresentadas, tais
como: horários de trabalho, escalamento, trabalho em dia de folga, subsídio de agente único,
subsídio de refeição, entre outras.
Aproveitamos a oportunidade para informar todos os Motoristas, nossos associados em particular
que, a partir de Janeiro 2020 a Tabela Salarial será atualizada em mais 25,00 €.
Após o início das negociações diretas com a empresa, o SNM dará melhor informação.
Para esclarecimento de qualquer assunto, contacta o Delegado Sindical ou a Direção do SNM
através dos contatos habituais.

MANTÉM-TE ATENTO!
ADERE AO SNM – MOTORISTA ESTE É O TEU SINDICATO
O SNM DESEJA UM SANTO NATAL E UM FELIZ ANO NOVO
SNM, 21 de dezembro de 2019
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