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Trabalhadores da Câmara de Lisboa contestam processos disciplinares
03-Ago-2012

CONTRA A COACÃ‡ÃƒO E A CHANTAGEM
O STAL promove na prÃ³xima segunda-feira, 6, uma concentraÃ§Ã£o de trabalhadores da higiene urbana da CÃ¢mara
Municipal de Lisboa, a partir das 14.00 horas, frente ao edifÃ-cio do Campo Grande, com o objectivo de protestar contra
o levantamento de 81 processos disciplinares e exigir que os mesmos sejam anulados.

O sindicato considera que a instauraÃ§Ã£o destes processos disciplinares constitui uma clara e deplorÃ¡vel medida
revanchista levada a cabo pelo poder polÃ-tico em maioria na CÃ¢mara Municipal de Lisboa, que tem por objectivo
refrear a luta que os trabalhadores daquele sector tÃªm vindo a desenvolver.

ApÃ³s o perÃ-odo de greves realizado no passo mÃªs de Junho, diversas intervenÃ§Ãµes do sindicado em sessÃµes de
cÃ¢mara e num momento em que ainda decorrem negociaÃ§Ãµes para desbloquear o conflito que hÃ¡ meses opÃµe
trabalhadores e autarquia, o STAL considera inadmissÃ-vel que de forma insÃ³lita os trabalhadores tenham sido
informados da instauraÃ§Ã£o de processos disciplinares sem qualquer cabimento.

Neste plenÃ¡rio, marcado para o dia em que o primeiro trabalhador vai ser ouvido pelos responsÃ¡veis da autarquia, o
STAL pretende colocar Ã discussÃ£o dos trabalhadores uma resoluÃ§Ã£o que exige a imediata anulaÃ§Ã£o dos processos
disciplinares e aponta diversos caminhos de luta para travar a atitude prepotente e revanchista da autarquia lisboeta.

Por outro lado, foi o STAL convocado pela DGAEP, hÃ¡ ultima hora, por solicitaÃ§Ã£o da cÃ¢mara municipal de Lisboa
para discutir pretensos serviÃ§os mÃ-nimos para uma greve parcial que abrange unicamente as duas Ãºltimas horas de
cada dia de trabalho e o trabalho extraordinÃ¡rio, omitindo qual a urgÃªncia desse trabalho extraordinÃ¡rio, que nÃ£o Ã©
previsto e qual a urgÃªncia de trabalho no sector que nÃ£o possa ser realizado duas horas depois. SituaÃ§Ã£o irregular
que merece o nosso mais veemente protesto.

O STAL considera esta atitude uma situaÃ§Ã£o polÃ-tica velha, com mais de 40 anos, que repudia definitivamente!
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