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aos trabalhadores da CARRIS-BUS04/2019 16 Dezembro

AUMENTAR OS SALÁRIOS
Nos termos do AE, a FECTRANS/STRUP apresentou à Administração uma 
proposta de revisão para o ano de 2020, que tem como elemento central, o 

aumento de 100€ por trabalhador

Á administração também estão 
colocadas:

Este proposta tem por base a inflação registada 
entre 2009 e a prevista para 2019 e 2020, cuja 
soma atingirá um valor de 12,6%, (numa mera 
soma aritmética, sem o factor multiplicador), pelo 
que se os trabalhadores tivessem levado sempre 
os aumentos salariais correspondentes à inflação 
registada em cada ano, os valores seriam hoje 
superiores aos que se atingirão com a conquista 
desta reivindicação.

Ø A necessidade de resolver a questão do 
enquadramento nos grupos salariais dos 
trabalhadores de acordo com o estabeleci-
do no AE;

Ø A necessidade de o mais rapidamente pos-
sível serem iniciadas as obras de repara-
ção dos balneários/vestiários nas Esta-
ções da Musgueira, Cabo Ruivo e Santo 
Amaro, reconhecendo que parte da ques-
tão já foi resolvida na Estação da Pontinha, 
é urgente a resolução nas restantes, pois 
coloca em causa as condições de saúde 
em que os trabalhadores desenvolvem o 
seu trabalho.

Ø A necessidade de, rapidamente, o AE tam-
bém ser cumprido quanto à distribuição 
dos “pólos” dos fatos de trabalho. Sendo 
que esta questão já nos foi dada informa-
ção que está em resolução.Ø A passagem dos trabalhadores que perma-

necem há mais de dois anos como auxilia-
res e ajudantes, contrariando o estabeleci-
do no AE;

SOBRE A INTEGRAÇÃO DA CARRISBUS NA CARRIS

Em Maio passado solicitámos reuniões ao presidente da 
CML, aos grupos políticos na Assembleia Municipal de Lis-
boa e aos vereadores. Até hoje fomos recebidos pelos vere-
adores do PCP e os seus representantes na AML, no dia 5 
Julho , e pelos representantes do BE na AML, no passado 
dia 3 de dezembro.

Da parte destes partidos políticos obtivemos a total concor-
dância com  a integração da Carrisbus na Carris, sendo que 
em relação ao primeiro, já procedeu à apresentação de uma 
proposta neste sentido junto do Executivo camarário.

A FECTRANS e o seu Sindicato, o STRUP continuarão a 
usar todos os meios necessários, sem excluir nenhuns, para 
que por um lado se dignifiquem as condições de trabalho e 
se valorizem as profissões e os salários na CarrisBus e ao 
mesmo tempo se atinja o objetivo central que é a sua inte-
gração plena na Carris, com todos os efeitos jurídicos ine-
rentes. Para isto será essencial, como o foi até aqui, que os 
trabalhadores continuem a dar força a esta sua organização 
de classe, com a sua confiança e disponibilidade para a luta 
se ela for necessária.
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