FEVEREIRO | 2020 | Nº 88

Valorizar o Trabalho,
Valorizar os Trabalhadores!

Ação do PCP junto dos trabalhadores
A decorrer no 1º semestre de 2020 – por uma politica que promova o pleno
emprego, que aumente significativamente os salários e valorize as carreiras
profissionais, que reduza o tempo de trabalho e combata a desregulação dos
horários, que assegure o direito à estabilidade e segurança no emprego e
combata a precariedade, que assuma a defesa de direitos individuais e
coletivos, que garanta a igualdade no trabalho e combata quaisquer
discriminações, que defenda as condições de trabalho e previna as doenças
profissionais e a sinistralidade laboral, que alivie os impostos sobre os
trabalhadores e incremente as receitas tributando os mais altos rendimentos e
o património.

No Municipio
de Loures...
Na Câmara Municipal, em 2020 vai continuar o caminho do desenvolvimento.
No orçamento de 2020 são áreas prioritárias a Educação, Saúde, Ambiente e a
Mobilidade.
Em relação aos trabalhadores, e sendo manifestamente insuficiente, o que
resultou do descongelamento das carreiras na administração pública, a CDU na
Câmara Municipal de Loures, entende que não se deve desperdiçar qualquer
oportunidade que valorize e permita o acréscimo salarial para os trabalhadores. É
ainda necessário o reforço dos recursos humano no município, com vista à
necessidade de responder à transferência das novas competências que trarão
novos encargos. Assim,
está contemplada verba para:
- “Opção Gestionária- 800 mil euros”;
- Dinamização de projetos municipais, nomeadamente no âmbito da medicina e
segurança no trabalho;
- Fardamento e equipamentos de proteção individual;
- Formação profissional;
- Prevenção de riscos profissionais;
- Apoio social e gestão do refeitório;
- Melhoria das condições de trabalho em instalações municipais e a continuação
da renovação dos equipamentos de apoio ao trabalho.
Regista-se com agrado as obras efetuadas no refeitório municipal e a introdução
de mais uma opção de mini prato+fruta, por 2 euros.
Nos SIMAR, as opções para 2020 afirmam as principais linhas estratégicas para
a prestação de um serviço de qualidade e em melhoria constante.
- Opção Gestionária;
- Está prevista a admissão de trabalhadores, para reforço das equipas
operacionais; assistentes técnicos e técnicos superiores;
- Prevista a aquisição de viaturas pesadas;
- Continuará a ser prestada a adequada formação profissional aos trabalhadores;
- Fardamento e equipamentos de proteção Individual;
- Previsto o inicio da remodelação dos balneários/Fanqueiro;
- Prevista a remodelação de diversas instalações
Foram efetuadas entre 2015 e 2019 – 129 admissões para suprir necessidades

No PAÍS ...

O PCP apresentou no inicio desta legislatura e
na discussão na especialidade do Orçamento
Estado/2020, um conjunto de propostas em
diversas áreas, e que visam responder aos
problemas mais imediatos dos trabalhadores e do
País, que se destacam:
- Valorização geral dos salários, aumento de 90
euros por trabalhador; aumento do salário mínimo
nacional para 850 euros;
reposição do principio do tratamento mais favorável
e fim da caducidade dos contratos coletivos de
trabalho; do combate à precariedade laboral; do
reforço dos direitos dos trabalhadores em trabalho
noturno e por turnos; horário de 35 horas para os
setores público e privado.
- Reposição da idade legal da reforma para os
65 anos, acesso à pensão sem penalizações com
40 anos de descontos, revogação do fator de
sustentabilidade, eliminação de penalizações a
trabalhadores com pensão antecipada, valorização
das longas carreiras contributivas.
- No âmbito dos direitos das crianças, proposta
que assegure em 2020 a gratuitidade de creche às
crianças que integram o primeiro escalão da
comparticipação familiar e estabelece critérios para
o seu alargamento a todas as crianças até aos 3
anos, bem como propõe medidas de investimento
para a criação de uma rede pública de creches
gratuitas.
- Para os serviços públicos, resposta à falta de
pessoal, contratação de profissionais de saúde e de
auxiliares e assistentes administrativos nas escolas.
- Na saúde, proposta de isenção de taxas
moderadoras para doentes crónicos (e não para a
doença crónica) e a revogação do regime de taxas
moderadoras até ao final de 2021.
Criação do Laboratório Nacional do Medicamento,
com vista à promoção da investigação e do
conhecimento cientifico e à produção de
medicamentos, assegurando o seu enquadramento
na esfera pública.

- Para responder ao grave problema social de perda
da habitação, iniciativas para um regime de
impedimento da penhora da habitação, restrições à
execução da hipoteca.
- Nos transportes, reforço da verba prevista para o
plano de apoio à redução tarifária bem como, o
alargamento da medida para que sejam abrangidos
territórios com movimentos pendulares
significativos entre regiões.
- Medidas no âmbito do apoio às artes para
assegurar os direitos das candidaturas e melhorar
as condições do trabalho artístico e cultural de
estruturas e criadores.
- Proposta de estatuto da condição policial
para garantir aos profissionais das forças e serviços
de segurança condições laborais e
socioprofissionais adequadas; melhoria nas
condições de saúde e segurança.
- Redução de embalagens supérfluas e
resíduos, para que os interesses dos grupos
económicos não se sobreponham à salvaguarda do
equilíbrio ambiental, medidas para a estrutura e
gestão das áreas protegidas.
- Na fiscalidade, proposta de redução para 6% do
IVA na eletricidade, gás natural e gás de botija.
Proposta de alteração aos escalões de IRS.

Temos de continuar a exigir:
- A regulamentação para a implementação do
suplemento de insalubridade, penosidade e risco.
- Aumento geral dos salários para todos os
trabalhadores.

Cá estaremos para dar voz às
reivindicações dos trabalhadores, para
defender os seus direitos e construir
uma sociedade de justiça e progresso
social.

Saudamos os trabalhadores pela sua participação na ação de luta dos
trabalhadores da Administração Pública, realizada no dia 31 de janeiro.

A Festa do Avante, pela sua dimensão, pelo seu conteúdo político e
cultural, confirma-se como a maior realização politico-cultural do
nosso País.
Já tem data marcada a FESTA DO AVANTE/2020!
4,5 e 6 de Setembro

Aproveitamos para desejar a todos os trabalhadores e suas
famílias um bom ano de 2020.
Com confiança numa vida melhor!

