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Com o PCP e a luta dos trabalhadores
é possivel concretizar uma vida melhor,
mais direitos, mais futuro!



Decorrido mais um ano, sem dúvida de muitas e importantes 
concretizações.

, com a entrada de novos trabalhadores nos resíduos 
e a chegada de novas viaturas garantiu-se maior 
operacionalidade e consequentemente melhor serviço à 
população.
A tomada de medidas no atendimento ao público, presencial e 
telefónico, através da introdução de novas tecnologias, permitiu 
uma melhoria na resposta aos cidadãos.
O serviço público de qualidade é capaz de dar melhor resposta 
nas áreas fundamentais para a vida das pessoas.

 abriu à população a Quinta dos Remédios, na 
Bobadela e a Biblioteca Municipal Ary dos Santos, em Sacavém. 
Foi criada a Agência de Investimento, permitindo dar um novo 
impulso às atividades económicas.
Foram realizadas repavimentações por todo o concelho.
Realizou-se a 1ª edição do Loures Arte Pública.
Procedeu-se à recuperação/manutenção de várias Escolas.
Voltaram as Festas do Concelho.
Deu-se início ao projeto de revitalização dos centros urbanos 
(Loures, Camarate, Moscavide, Sacavém), que melhorará a 
qualidade de vida das pessoas que habitam, trabalham ou 
usufruem dos vários espaços.

 foram dados passos importantes na 
melhoria das condições de trabalho. Melhores balneários; 
fardamento adequado; melhores equipamentos; maquinaria e 
viaturas para trabalhar.
Promoveu-se a mobilidade intercarreiras, atribuindo a posição 
de acordo com as funções e habilitações.
Têm sido promovidos concursos para assistentes operacionais 
que permitirão colmatar lacunas existentes.
Teve inicio a obra para as instalações da Policia Municipal.
No âmbito da promoção da eficiência energética, foi substituída 
a iluminação do refeitório municipal por iluminação led.
No âmbito do projeto Loures-Acessível, realizaram-se 
intervenções nos edifícios do DRH e DPGU, estando ainda 
prevista para 2017 a intervenção noutros, que visam melhorar a 
acessibilidade a pessoas com mobilidade reduzida.

A estabilização financeira tem resultado de uma gestão rigorosa 
dos recursos e na eliminação de gastos desnecessários, o que 
tem permitido reduzir a divida substancialmente.

Nos SIMAR

Na Câmara

Na Câmara e nos SIMAR

Destaque para algumas 
prioridades no orçamento 
municipal de 2017:

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

CDU,garant ia  de  
progresso!

Implementação de medidas 
que visam a melhoria das 
condições de trabalho: 
construção de balneários 
definitivos nas oficinas do 
Fanqueiro; 
recuperação/manutenção de 
edifícios e equipamentos 
municipais; 
reparação/implementação de ar 
condicionado nos locais de 
trabalho; fardamento e EPI's 
(Equipamentos de Protecção 
Individual); consolidação da 
mobilidade intercarreiras; 
contentores sanitários/vestiários 
para as brigadas da 
administração direta do DOM.

Continuação do esforço na 
recuperação da rede viária; 
escolas; parques urbanos e 
espaço público.

Investimento nas dinâmicas 
culturais, desportivas e juvenis; 
reforço do apoio ao movimento 
associativo.

Início da obra de construção do 
Caneiro, que visa resolver o 
problema de cheias em Sacavém.

Realização das obras de 
revitalização urbana em 
Camarate, Loures e Moscavide.

O PCP continuará a intervir, determinado pelo 
compromisso que tem com os trabalhadores e o 
povo!

A proposta de 
confirma avanços, tais como a reposição dos 
salários na Administração Pública, a redução do 
IVA na restauração e a reposição dos 
complementos de reforma.

Consagra ainda medidas com origem na 
iniciativa ou com contribuição do PCP, entre 
outras:

- o alargamento da gratuitidade dos manuais 
escolares a cerca de 370 mil crianças do 1º ciclo 
do ensino básico;
- o reforço da ação social escolar;
- o descongelamento do indexante dos apoios 
sociais que se traduzirá no aumento de várias 
prestações sociais;
- o apoio aos desempregados de longa duração;
- avanços quanto aos parâmetros do regime 
contributivo dos trabalhadores a recibos verdes;

São também dados passos positivos no apoio e 
estimulo aos pequenos e médios empresários, 
na perspetiva de redução de custos da energia, 
no alivio da tributação sobre as pessoas com 
deficiência e no reforço da verba para o apoio às 
artes.

Ainda que de forma insuficiente foi possível, com 
a intervenção decisiva do PCP, abrir caminho 

Orçamento do Estado/2017, 

para dar resposta a questões dos trabalhadores, 
ao sector empresarial do Estado, designadamente 
com a reposição dos instrumentos de contratação 
coletiva nas matérias referentes ao subsídio de 
refeição, ao trabalho suplementar e ao trabalho 
noturno, que é necessário alargar às restantes 
matérias de modo a restabelecer o direito à 
contratação coletiva.

No sentido da reversão de restrições impostas a 
direitos e remunerações dos trabalhadores da 
Administração Pública e no desenvolvimento da 
reversão prevista no OE de 2016 confirma-se o 
descongelamento do subsídio de refeição e a 
atualização do seu valor em 25 cêntimos, num 
caminho que é necessário estender a outras 
matérias.

Regista-se ainda a inscrição da possibilidade da 
consolidação da mobilidade intercarreiras dos 
trabalhadores da Administração Pública e a 
reposição do direito ao pagamento de metade do 
subsídio de natal na altura devida (mantendo-se 
metade em pagamento por duodécimos), 
consagrando-se a reposição do seu pagamento 
integral e único em 2018.

O PCP tem apresentado várias propostas 
legislativas que visam melhorar a vida da 
população:

O PCP apresentou na Assembleia da República 
um Projecto de Lei que prorroga por 10 anos o 
prazo de aplicação do Novo Regime de 
Arrendamento Urbano.  

O PCP apresentou na Assembleia da República 
um Projecto de Lei no sentido de concretizar a 
sua proposta de alargamento a toda a Área 
Metropolitana de Lisboa do Passe Social 
Intermodal. Esta proposta foi rejeitada com os 
votos contra do PSD, PS e CDS e a abstenção do 
BE.

Arrendamento Urbano

Transportes Públicos

Os trabalhadores e o povo 
podem sempre contar com o 
PCP!
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concretizações.

, com a entrada de novos trabalhadores nos resíduos 
e a chegada de novas viaturas garantiu-se maior 
operacionalidade e consequentemente melhor serviço à 
população.
A tomada de medidas no atendimento ao público, presencial e 
telefónico, através da introdução de novas tecnologias, permitiu 
uma melhoria na resposta aos cidadãos.
O serviço público de qualidade é capaz de dar melhor resposta 
nas áreas fundamentais para a vida das pessoas.
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(Loures, Camarate, Moscavide, Sacavém), que melhorará a 
qualidade de vida das pessoas que habitam, trabalham ou 
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que visam a melhoria das 
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definitivos nas oficinas do 
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edifícios e equipamentos 
municipais; 
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povo!

A proposta de 
confirma avanços, tais como a reposição dos 
salários na Administração Pública, a redução do 
IVA na restauração e a reposição dos 
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deficiência e no reforço da verba para o apoio às 
artes.

Ainda que de forma insuficiente foi possível, com 
a intervenção decisiva do PCP, abrir caminho 

Orçamento do Estado/2017, 
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ao sector empresarial do Estado, designadamente 
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coletiva nas matérias referentes ao subsídio de 
refeição, ao trabalho suplementar e ao trabalho 
noturno, que é necessário alargar às restantes 
matérias de modo a restabelecer o direito à 
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reversão prevista no OE de 2016 confirma-se o 
descongelamento do subsídio de refeição e a 
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subsídio de natal na altura devida (mantendo-se 
metade em pagamento por duodécimos), 
consagrando-se a reposição do seu pagamento 
integral e único em 2018.
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um Projecto de Lei que prorroga por 10 anos o 
prazo de aplicação do Novo Regime de 
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um Projecto de Lei no sentido de concretizar a 
sua proposta de alargamento a toda a Área 
Metropolitana de Lisboa do Passe Social 
Intermodal. Esta proposta foi rejeitada com os 
votos contra do PSD, PS e CDS e a abstenção do 
BE.

Arrendamento Urbano
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Os trabalhadores e o povo 
podem sempre contar com o 
PCP!



Promovida pela Frente Comum dos Sindicatos da 
Administração Pública, por:
Aumentos salariais; descongelamento das progressões nas carreiras e posições 
remuneratórias; regulamentação dos suplementos por trabalho em condições de 
risco, penosidade e insalubridade; reposição do valor do trabalho extraordinário.

PARTICIPA!

Aproveitamos para desejar a todos os 
trabalhadores e suas famílias um bom ano novo. 
Com confiança numa vida melhor!

14H30 | MARQUÊS DE POMBAL | LISBOA 

PRESIDENTE
DA CÂMARA DE
LOURES

 

REIVINDICA JUNTO
DO GOVERNO
A ATRIBUIÇÃO
DE SUPLEMENTOS

Em Março de 2016 foi oficiado o Ministro Adjunto, 
a solicitar que seja diligenciada a adaptação à 
administração local do Decreto-Lei 25/2015, 
através de diploma próprio.

Fundamentando que seria da mais elementar 
justiça a atribuição e pagamento de suplementos 
remuneratórios de penosidade e/ou insalubridade, 
aos trabalhadores da administração local.

SEXTA-FEIRA,18 NOV
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