ARQUIVO.STAL.PT

Maior município do País garante as 35 horas
06-Fev-2014

STAL E STML ASSINAM ACORDOS COM CÃ‚MARA DE LISBOAO STAL assinou na quinta-feira, 6 de Fevereiro,um
Acordo Colectivo de Entidade Empregadora PÃºblica,com o MunicÃ-pio de Lisboa, que tem como principal objectivo
manter o horÃ¡rio de trabalho de 35 horas semanais.

A assinatura do acordo, teve lugar no SalÃ£o Nobre dos PaÃ§os do Concelho, participam Francisco Braz, presidente do
STAL, e Frederico SimÃµes, dirigente da DirecÃ§Ã£o Regional de Lisboa do STAL.

Na mesma ocasiÃ£o, dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores do MunicÃ-pio
de Lisboa (STML) firmaram um acordo anÃ¡logo com a edilidade da capital,
visando no essencial a regulamentaÃ§Ã£o dos aspectos relativos Ã duraÃ§Ã£o e
organizaÃ§Ã£o do tempo de trabalho de modo a salvaguardar as 35 horas
semanais para todos os trabalhadores da autarquia.

Na cerimÃ³nia assistiram os vereadores e diversos presidentes de Juntas de Freguesia do municÃ-pio.

Francisco
Braz, do STAL, referiu que o acordo â€œabre sinais de diÃ¡logo
indispensÃ¡veis a muitas outras matÃ©riasâ€•, numa Ã©poca de â€œopressÃ£o
obsessivaâ€• sobre os direitos laborais. Para o presidente desta estrutura
sindical, importa atentar nas palavras do Papa Francisco que
recentemente â€œlembrou o empobrecimento e o direito Ã resistÃªnciaâ€•.
Manifestando-se frontalmente contra o â€œbanco de horasâ€•, Francisco BrÃ¡s
sublinhou que os trabalhadores nÃ£o querem â€œdepositar horas, querem
levantar dinheiroâ€•, um caminho que estÃ¡ a ser seguido em mais de cem
municÃ-pios que jÃ¡ assinaram acordos semelhantes, â€œum sinal importante
para a democraciaâ€•, e para o reforÃ§o do poder local.

Tendo
AntÃ³nio Costa, presidente da CÃ¢mara Municipal de Lisboa, expressado a
sua satisfaÃ§Ã£o pelo acordo alcanÃ§ado com estas forÃ§as sindicais, a
prova, salientou de que â€œcom todos os sindicatos Ã© possÃ-vel fazer
acordosâ€•. Para o autarca, estava em causa a defesa de uma das conquistas
mais importantes do ser humano: o â€œdomÃ-nio do tempoâ€•, indissociÃ¡vel da
liberdade individual, e que Ã© â€œfundamental defenderâ€•, considerou.

O
poder local deu hoje uma prova de â€œautonomiaâ€•, salientou AntÃ³nio Costa,
lembrando que o conjunto dos municÃ-pios â€œtem gerado superavitâ€•
contribuindo desta forma para o equilÃ-brio das contas pÃºblicas, atravÃ©s
de uma polÃ-tica de rigor orÃ§amental que â€œnÃ£o pode ser feito
exclusivamente Ã custa dos trabalhadoresâ€•.
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CML, STML e STAL assinaram acordo de semana de trabalho de 35 horas from CÃ¢mara Municipal de Lisboa on Vimeo.
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