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Trabalhadores do Município de Lisboa em greve
09-Dez-2013

24 DE DEZEMBRO DE 2013 A 5 DE JANEIRO DE 2014

Os trabalhadores do MunicÃ-pio de Lisboa estÃ£o em greve entre o dia 24 de Dezembro de 2013 e o dia 5 de Janeiro de
2014.
Ver PrÃ©-Aviso de Greve

Â

A greve abrangerÃ¡:

- No dia 24 de Dezembro: todos os trabalhadores da DivisÃ£o de Limpeza Urbana, independentemente do respectivo
tipo de vÃ-nculo e todos os trabalhadores que exercem funÃ§Ãµes de condutores de mÃ¡quinas pesadas e veÃ-culos
especiais, de motoristas de pesados e motoristas de transportes pÃºblicos;
- No dia 26 de Dezembro: todos os trabalhadores do MunicÃ-pio, independentemente do respectivo tipo de vÃ-nculo;
- No dia 27 de Dezembro: todos os trabalhadores da DivisÃ£o de Limpeza Urbana,Â independentemente do respectivo
tipo de vÃ-nculo e todos os trabalhadores que exercem funÃ§Ãµes de condutores de mÃ¡quinas pesadas e veÃ-culos
especiais, de motoristas de pesados e motoristas de transportes pÃºblicos;
- No dia 28 de Dezembro, das 00h00 Ã s 05h00, todos os trabalhadores da DivisÃ£o de Limpeza Urbana,
independentemente do respectivo tipo de vÃ-nculo e todos os trabalhadores que exercem funÃ§Ãµes de condutores de
mÃ¡quinas pesadas e veÃ-culos especiais, de motoristas de pesados e motoristas de transportes pÃºblicos;
- Das 00h00 do dia 24 de Dezembro de 2013 Ã s 24h00 do dia 5 de Janeiro de 2014 aÂ Â greve abrangerÃ¡ todos os
trabalhadores relativamente ao trabalho extraordinÃ¡rio.

A greve tem os seguintes objetivos:

- Lutar contra a externalizaÃ§Ã£o de serviÃ§os e de atribuiÃ§Ãµes e contra a privatizaÃ§Ã£o de serviÃ§os pÃºblicos essenciais
na CML, em defesa do ServiÃ§o PÃºblico Municipal;
- Exigir a negociaÃ§Ã£o com os sindicatos, a informaÃ§Ã£o e transparÃªncia de qualquer
- processo que envolva os trabalhadores e ServiÃ§os Municipais;
- Reafirmar o direito inalienÃ¡vel do vÃ-nculo laboral dos trabalhadores ao MunicÃ-pio;
- Lutar contra o esvaziamento de atribuiÃ§Ãµes de serviÃ§os da CML;
- Lutar pela dotaÃ§Ã£o adequada de recursos humanos, meios e equipamentos, e pela continuaÃ§Ã£o da qualidade da
prestaÃ§Ã£o de serviÃ§o pÃºblico, pelo MunicÃ-pio, aos cidadÃ£os e Ã cidade;
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- Exigir condiÃ§Ãµes de SeguranÃ§a e SaÃºde nos locais de trabalho;
- Lutar pela implementaÃ§Ã£o do horÃ¡rio por turnos para os trabalhadores do perÃ-odo diurno afetos Ã atividade na
Garagem dos Olivais 3;
- Lutar pelo pagamento do suplemento de trabalho noturno no respetivo trabalho extraordinÃ¡rio a todos os
trabalhadores, nomeadamente no RSB;
- Lutar, nas situaÃ§Ãµes de acidentes de trabalho, pelo pagamento correspondente aos suplementos com desconto para
a CGA e SeguranÃ§a Social que sejam auferidos pelos trabalhadores, nomeadamente a prestaÃ§Ã£o de trabalho
extraordinÃ¡rio;
- Lutar pelo pagamento da remuneraÃ§Ã£o do perÃ-odo de fÃ©rias como Ã© paga em serviÃ§o efetivo nos serviÃ§os de
prestaÃ§Ã£o contÃ-nua;
- Lutar contra o OE para 2014 e pelas funÃ§Ãµes sociais do Estado;
- Lutar pela demissÃ£o do Governo;
- Lutar contra a lei das 40 horas;
- Lutar contra os cortes nos vencimentos, nas pensÃµes, no subsÃ-dio de desemprego, no subsÃ-dio de doenÃ§a e noutras
prestaÃ§Ãµes sociais;
- Lutar contra o aumento de IRS nos SalÃ¡rios e nas pensÃµes e contra o aumento dos descontos dos trabalhadores e
aposentados para a ADSE;
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