Comunicado n.º 27/2019

BANCO BPI
ORDEM DE SERVIÇO SOBRE
ATRIBUIÇÃO E UTILIZAÇÃO DE VIATURAS

O SNQTB tomou conhecimento da Ordem de Serviço n.º 1304/RH do Banco BPI, divulgada no
passado dia 20/11/2019.
Uma vez analisada essa Ordem de Serviço e compaginada com o anterior Manual de
Procedimentos, do ponto de vista genérico, salienta-se o seguinte:
1. A Ordem de Serviço n.º 1304/RH vem estabelecer normas relativas à atribuição e
utilização das viaturas de serviço;
2. O anterior Manual de Procedimentos apenas regulava a utilização das viaturas de serviço;
3. Na Ordem de Serviço são definidos critérios de atribuição das viaturas de serviço,
designadamente tendo em consideração as funções exercidas, que são expressamente
identificadas;
4. Além disso, são mantidos os deveres antes aplicáveis aos trabalhadores, quanto à
utilização das viaturas automóveis, decorrentes do anterior Manual de Procedimentos;
O Banco BPI, em reunião realizada nesta data por solicitação do SNQTB, comunicou que, com
esta Ordem de Serviço, não pretende alterar as condições de atribuição já existentes (para uso
pessoal ou meramente profissional) das viaturas automóveis, que continuará a cumprir,
manifestando a sua disponibilidade para, por via da DRH, esclarecer todos os trabalhadores
quanto a esta tema.
Por parte do SNQTB entende-se que esta Ordem de Serviço não pode ser considerada um
regulamento interno de empresa, nomeadamente para os efeitos dos arts. 99.º e 104.º do Código
de Trabalho, por não regular a organização e disciplina do trabalho.
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Não obstante e como sempre, importa salvaguardar a análise de situações individuais dos nossos
sócios, nomeadamente quanto àqueles a que tenha sido atribuído (aquando da admissão ou na
pendência do contrato de trabalho) viatura automóvel para uso total (que inclui o uso pessoal).
Assim, recomendamos aos nossos sócios que, comprovadamente, disponham de viatura atribuída
para uso total, que contactem o Sindicato.
Isto sem prejuízo do SNQTB continuar sempre disponível para esclarecer e aconselhar todos os
seus sócios quanto a esta Ordem de Serviço, bem como para analisar situações concretas e
individuais que nos sejam apresentadas.

Lisboa, 5 de dezembro de 2019.
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