TRABALHADORES DA C. M. DE CORUCHE

exigem a valorização profissional!
Os trabalhadores da Câmara Municipal de
Coruche estão em luta para exigirem do
Presidente e executivo camarário a
aprovação de medidas que valorizem a sua
evolução profissional, designadamente
pela aplicação da opção gestionária.
Os trabalhadores da Câmara Municipal de Coruche estão
concentrados numa acção de protesto para exigirem que a
autarquia tome medidas no sentido de valorizar a sua
situação profissional através da aplicação do previsto na lei
para a sua valorização salarial.
É um dever da câmara municipal reconhecer o esforço e a
dedicação dos seus trabalhadores, resolvendo em parte os
efeitos devastadores introduzidos pela aplicação da nova
legislação, da perda do poder de compra dos trabalhadores
da Administração Local que se tem sentido nos últimos anos
e do congelamento de escalões. Desta forma valorizaria e
motivaria todos aqueles que, pese embora reunissem as
condições necessárias, no desempenho efectivo de
funções, não foram alvo de qualquer reclassificação ou
promoção nos últimos cinco anos.
Esta reivindicação é justa e a autarquia tem o dever de
reconhecer este direito aos trabalhadores. Não é
minimamente aceitável a posição intransigente do
executivo camarário de não aplicação desta medida.
É inadmissível que qualquer trabalhador avaliado, pela
própria câmara com «BOM», possa estar mais de cinco
anos sem progredir profissionalmente.

Os trabalhadores exigem respeito pelos
seus direitos, pela aplicação de medidas
que promovam a sua valorização e
motivação profissional, bem como uma
postura correcta, séria e consequente por
parte da Câmara Municipal de Coruche.
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Pelo direito a carreira profissional,
pelo direito a progressão.
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Os transtornos que
esta luta está a
causar à população
são da inteira
responsabilidade do
Presidente da Câmara
Municipal de Coruche
e do seu Executivo
que dão o dito pelo
não dito, e teimam em
não reconhecer o
direito à valorização
profissional dos
trabalhadores da
autarquia.

Dionísio Mendes, que
agora esqueceu os
compromissos
assumidos antes das
eleições,
nomeadamente a
expectativa criada em
informação interna
emitida, acusa os
trabalhadores e o
STAL de fazer
“confusão
propositada”, ao invés
de procurar soluções
que permitam a sua
valorização!

