TRABALHADORES
DO MUNÍCIPIO
POR UMA LISBOA COM VIDA

PELO DIREITO
À CIDADE

Direito à cidade só com os direitos dos
trabalhadores. Queremos uma cidade
com serviços públicos diversificados, de
qualidade e de proximidade que valoriza
e motiva os trabalhadores do município
e das freguesias, garantindo-lhes
condições de trabalho e o envolvimento
nas decisões que lhes digam respeito.
Este é um elemento crucial para a
excelência dos serviços municipais.
Nos últimos quatro anos, o PS com o acordo
do BE na gestão da Câmara Municipal,
e o apoio do PSD e CDS, tem continuado
a sua linha de desqualificação dos serviços
municipais, atribuindo aos privados os
serviços nas áreas de interesse público.

COLIGAÇÃO DEMOCRÁTICA UNITÁRIA

A gestão dos serviços municipais é realizada
de forma casuística e sem coordenação entre
serviços, como se de “quintas” se tratasse.
Muitas vezes desvalorizados, os trabalhadores
não são ouvidos antes das decisões.
A desmotivação aumenta, agravada pelos
baixos salários e um injusto SIADAP, um contexto
com consequências na prestação de serviços
municipais à cidade.
A CDU SEMPRE COM OS TRABALHADORES
O actual mandato autárquico 2017-2021 está
a terminar. Durante este período, os eleitos
da CDU na Câmara e na Assembleia Municipal
estiveram sempre com os trabalhadores e as
populações. Visitaram dezenas de locais de
trabalho, contactaram com muitas centenas
de trabalhadores.
Ao gabinete dos vereadores do PCP recorreram
muitos trabalhadores procurando resolução
para os seus problemas laborais. Foram
transmitidas denúncias, anseios e propostas.
Fruto desta ampla intervenção, os eleitos
da CDU dirigiram à Câmara e à Assembleia
55 documentos – propostas, moções,
requerimentos e saudações – para além
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de dezenas de intervenções nas reuniões
destes órgãos, a maioria sobre a falta de
condições de trabalho, de recursos humanos,
de equipamentos de protecção individual,
a reestruturação dos serviços e as sucessivas
mudanças de instalações.
DESTACAM-SE:
• A proposta aprovada em 2018 que visou
«proceder ao levantamento das situações
de especiais condições de exigência e
desgaste físico na prestação de trabalho»
para a elaboração de proposta legislativa
de alargamento das profissões de desgaste
rápido.
OS REQUERIMENTOS:
• Sobre a intervenção do Regimento de
Sapadores de Bombeiros, em situação de
pandemia, e as medidas para garantir a
saúde dos operacionais;
• Acerca situação da Limpeza Urbana na
cidade – Reforço de recursos humanos e a
necessidade de campanhas de sensibilização
ambiental para a população e visitantes;
• Relativos à situação do arquivo municipal
– a sua relocalização e a salvaguarda dos
direitos dos trabalhadores;

• O requerimento sobre o teletrabalho, porque
muito trabalhadores utilizam computadores
pessoais, pagam as despesas de manutenção
dos equipamentos e software, os consumos
de eletricidade, água, internet, telefone, e as
deslocações para a realização de trabalho
externo;
• As diversas intervenções e requerimentos
sobre o famigerado SIADAP – os eleitos
da CDU participaram nas acções de luta
convocadas pelo movimento sindical exigindo
a sua revogação.

Os eleitos da CDU estiveram
e sempre estarão com os
trabalhadores.
A vida tem demonstrado,
os trabalhadores sabem que
contam com os eleitos da CDU!
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