
ROOOVhNOS E ACTMDAOES

XEruÚROCAS OA MÐARA SINDTCATO DOS TRABALHADORES
RoDovrÁRros E ACTIVIDADES vrnr¡r,úRGICAS

DA REGrÃo luróNoMA DA MADEIRA

NOTA DE ESCLARECIMENTO

Vimos por este meio alertar para algumas informações erradas que foram comunicadas pelo

SNMOT, aos trabalhadores do sector.

De forma clara, curta e objetiva, queremos esclareceraos noösos associados os seguintes pontos

1 - No Grupo HF, o Acordo de Empresa subscrito pelo STRAMM/FECTRANS, é o que está a
ser aplicado a todos os trabalhadores. Foi e é o STRAMM que conseguiu melhores
condições remuneratórias do que qualquer outro AE existente negociado pelo SNMOT.

Sim, é verdade. Fomos nós que conseguimos mais e melhor para todos!

2 - Mais, quanto aos proporcionais, os trabalhadores ainda não obtiveram quaisquer valores,

devido à teimosia infundada do SNMOT, que decidiu recorrer da Sentença do Tribunal de

Trabalho do Funchal, quando nós, o STRAMM, já tínhamos iniciado conversações no sentido
de acordar a forma do pagamento dos valores devidos dos proporcionais no grupo HF e
nas outras empresas, 

.mas, 
mais uma vez, o SNMOT pela sua vontade de iludir e aliciar os

trabalhadores para compensaçöes absurdas e infundadas, tudo ficou parado.

3 - Ora, não sabíamos que iriamos chegar ao ponto de dar lições ao SNMOT sobre como

interpretar o âmbito da aplicação de um Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) mas, infelizmente

temos que o fazer, em prol da verdade!!!!

Existe o título do CCT e logo na primeira Cláusula do CCT (Área e âmbito), esta obriga a aplicação

do CCT,em questão aos trabalhadores cujas categorias profissionais nele constem (Ver o

Anexo l).

Ou seja, os trabalhadores com categorias profissionais que não estejam mencionadas no CCT,

näo podem ser abrangidos pelas Cláusulas deste, como é o caso da Cláusula28.o (Diuturnidades)

Novamente, o SNMOT fomenta a ilusão de direitos só para conseguir mais associados!!!
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4 - Mais se esclarece que os direitos dos trabalhadores, no que toca à Concessäon

encontram-se salvaguardados e que esta "impõe a manutenção, no momento da transmissão,

dos direitos, retribuições, regalias e convençöes existentes, nomeadamente quanto à

antiguidade e categoria profissional" (Cl. 17o,17.3 do caderno de Encargos).

Mais uma vez, foi o STRAMM que impos esta condição, fomos nós a lutar por TODOSI!!

Acresce ainda aos trabalhadores da Companhia dos Garros de Säo Gonçalo a salvaguarda

de poderem escolher entre mudar para a nova empresa ou continuar no grupo HF.

Acusar é uma tarefa fácil e fazer promessas vãs também o é, e o SNMOT é um perito nisto

Nós, STRAMM, informamos os nossos associados dos seus direitos e reivindicamos quando,

após uma leitura e. interpretação exaustiva da lei, de falarmos e confirmamos com os nossos

advogados, se reconhece que temos um caso com "pernas para andar".

Não faz parte da nossa ética enganar os trabalhadores, prometendo coisas que sabemos logo de

partida que näo têm direito nem fundamento, como é o caso das diuturnidades para determinadas

categorias profissionais que não estão abrangidas pelo CCT, sendo apenas uma estratégia para

angariar sócios e difamar os que realmente demonstram trabalho.

Só temos a lamentar o oportunismo de associações sindicais cujos princípios e deveres, são
postos de parte, apenas para brilharem pessoalmente como uma estrela cadente, mas como
estas estrelas duram pouco...e a verdade vem sempre ao de cima!!!

Funchal, 19 de maio de 2022

;l:l-Ìlir.lì
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iEGULAMENTAçÃO DE TRABALHO

¡i" 
.6n0"" Golectivas de Trabalho:

' -- ccr entre a Assoc. comercial e lndustrlal do Funchal - ACIF - e o sindicato dos Motoristas
' E"tËå33'lrX]!å:t"lljlil 

oô-oiJir¡to ¿o runcr¡ãi--Þuru o sector de rransportes pribÍ¡óoi.Êesados

- ccT entre a ,Asjoclação comercial e tndustrlal do Funchal e o- slnd. dos Motoristas e Trabalha-dores Aflns do Dlstrit'o ao runórrit - È;ä;;'ÏrJti.r.ionaís ao serviço das Empresas não perten-centes ao seùpr de camionagem de cargà I bfîåi¡tuicao da Com¡ssão parttária.

ortar¡as de Extensão:

-Avlso para PE do,ccr entre a Assoc. comercial e tndustrial do Funchal- AclF e o sindicato dos Mo-toristas e Trabalftadores Aflns do orstriió-d; i;;;t;¡ : pr;; ;"I".to," de Transportes púbticosPesados de pass\eiros e frii"tàs.
TRGANtzAçöEs ào TRABALHo
lndicatos - Estatutos

-:$9t1"(j,?:r#åSsjhadores da Asrlcultura, Pecuária e sitvicultura da Hegião Autónoma da rvta-

pf :õindicato dos Trabalhadores de Escritórlo, comércio e serviços da Hegíão Autónoma da Madeira','-'4¡__1Sdenda.
)r

Beguranrenúação do Trabalho
CON\/ENçÕBS COTECTIYÁ.S DE TRÂBAI,HO

oNTRATO COLECTIVO DE TRABAIUO rrurne A AssoctAç_Ão coMERCtAL E TNDUSTRTAL DO FUN.HAL - AclF - E o slNDlcATo Dos MorontsrAs- r r-nnearnÀoo-ñËd- arlrus Do Dtsr'tro DoJNCHAL, PARA o sEcroH DE THANSPoRTÈS-prlsrrcob pEsÃóos-öË-pÁssncEtnos E TURIsTAS

obriga, por um lado, as empresas que, no terri-
tório da Região Autónoma da Madeira, se dedí-
cam à actividade de transportes públicos pesados
cle passageiros e turistas e estejam firiadas na
Associação Patronal outorgante e, por outro tado,
os trabalhadores ao seu serviço com as categorias
profissionais constantes deste instrumento e es-
tejam filiados na Associação Sindical Sígnatária.

CAPÍTULO I

Á,rea, âmbito e vigência

CLÁUSULA 1.,

(Área Þ âmUho)

O presente Contrato Colectirm de Trabalho,



ANEXO I

Ga{egorias Profissionais -'Definição 
de funções

GHUPO A

lüloto,rista - O trabalhador gue, possuindo

carta de condução profissional, tern a seu cargo

a condução de veículos automóveis, competindo-
-lhe ainda zelar pela conservação do veículo, pela

carga que transporte, orientando ta¡nbém a sua

carga e descar$a.

GRUFO B

Transportes Públicos

Ghefe de Estação - O profissional qu'e orienta

e dirige o serviço nas estações de camionagem'

Expedidor - O profissional que na estação de

camionagem ou na via pública or¡enta o sen¡iço

de chegada e partida de autocarros de sen¡iços
públicos.

FÍscal - O profissional que fiscaliza os ser'
viços nos transportes de passageiros procede à

revi-são de bilhetes.nas carreiras. de.serv:¡cos públ¡-

cos, competindo-lhe ainda na r¡ia pública orientar
o serviço.

Bilheteiro-Ðespachante -O profissional que

nas estações de camionagem, postos de despacho
ou filiais efectua a venda de bilhetes e o despa-

cho de mereadorias ou de quaisquer volumes
a transportar em veículos automóveis e taz mar'
cação de lugares nos autocarros.

Pratieante de Bilheteirc.Ðespachante - O pro'

fissional que executa o trabalho de Bilheteiio-
-Despachante, mas sob a orientação deste.

Gobrador-Billleteiro - O profissional que nas

viaturas de carreira de serviço público efectua a

venda de bilhetes aos passageiros, carrega e des-

carrega os volumes nelas transportados e que

¡ra via pública auxilia o motor¡sta sempre gue

necessário"

Pratiear¡te de Go.b,rador'Filheteiro - O profis-

sional que taz a aprendizagem para a categoria
de Cobrador-Bilheteiro. Após dois meses de apren'

cíizagem ascende a essa categoria.

Serve¡rte - O profissional que carrega e des-

carrega as mercadorias dos veículos de serviço
priblico e taz a entrega e l-e-rrantamento das mes-

nlas na secção de desPacho.

GRUFO C

Garagens

Lubrificador-O profissional que procede à

lubrificação dos veículos automór¡eis, muda de

óleos do motor, caixa de vefocidades e difer'encial
e atesta os mesmos com óleos indicados.

Lavador-O profissional que procede à la'
vageñì dos veículos automóveis, abastece de água,

óleo,e gasóleo ou executa os serviços comple'
mentares inèrentes, quer por sisterna manual, guqr
por máquinas.

Montador de Fneus - O profissional q,ue Pro'
cede à montagem e desmontagem cie pneus e
r¡ulcaniza pneus e câmaras-de-ar.

Aiudante de LubrÌficação - O profissional que

ajuda no serviço de lubrificação.

Á.judante de Lar¡ador - O profissional que

ajuda no serviço de lavador.

Ajudani;e de li/iontador de Fneus - O profis-
sional que ajuda no serviço de montador.

Os Ajudantes serão promovidos à categoria
superior, após dois anos de sen¡iço efectivo, sa['o
a sua não competência apreciada por três ele-
mentos, sendo dois nonreados respectívamente
pelo Sindicato outorgante e pela Entidacle Patro-
nal e o terceiro por escolha daqueles dois.

lrprendiz de Ëilheteirs"Despaehante * Ouem
dr¡rante seis meses faz a aprendizaEenr para pra-

ticante de bilheteiro-despachante - entre os 14

e lB anos de idade.

Á.prertdiz de Lavador, de tl4ontador de Pneus,

cu de Lubdficado¡'+Qusrn adquire em teor¡a e

na prát¡ca os en-sinamentos de que necessitâ para
betn desempenhar uma destas profissões - entre
os 14 e l8 anos de idade.

Guarda:- É o trabalhdo¡' que vigÍa as inst-a-

lações locais, equiparnentos e outros bens das
Empresas, os proteje contra íncêndios ou roubos
e proibe o aoesso a pessoas não autorizadas,
podendo ainda exercer as funçöes que competem
aos rondistas ou vigilantes. ,


