RECOMENDAÇÃO N.º 8
“Posto de limpeza de Telheiras”
Os trabalhadores do posto de limpeza de Telheiras, situado na Rua Filipe Duarte,
reportaram recentemente sobre as deficientes condições laborais com que se deparam,
em particular a qualidade das instalações (que continuam a aguardar obras), a qualidade
dos equipamentos em uso e os de protecção individual ou a necessidade de formação,
factores que, por vezes, interferem com os circuitos normais de recolha.
Em anos recentes (em 2015), e na sequência de procedimento pré-contratual de
ajuste directo, apenas se procedeu ao fornecimento e montagem de instalações de
AVAC neste posto de limpeza.
Considerando ser esta uma profissão de desgaste rápido, muitas vezes
desmotivadora, e onde existem alguns trabalhadores a serem clinicamente
acompanhados, bem como a frustração agravada pela impossibilidade de poderem
beneficiar de mobilidade inter carreiras, a qual apenas é autorizada aos trabalhadores
que são dados como inaptos para este serviço;
Considerando que após a reforma administrativa os funcionários da Higiene
Urbana viram o seu trabalho direccionado apenas para a recolha dos resíduos urbanos,
impossibilitando a rotatividade com outras tarefas que eram anteriormente da sua
competência, tais como a varredura ou a lavagem, aumentando, desta forma, a exigência
física e psicológica;
Considerando casos de acidentes que ocorrem, tanto com os trabalhadores mais
antigos, como também para aqueles que recentemente integraram os quadros do
Município, pelo que argumentam que a formação que lhes foi ministrada não terá sido a
suficiente para as funções que desempenham, de modo a evitar a sua exposição a
situações de risco;
Considerando existir uma desvalorização destas carreiras, que as torna pouco
atractivas, em particular no que respeita à valorização salarial, agravada pelo longo
período em que a progressão das carreiras esteve congelada.
Neste sentido, e na sequência da presente proposta da eleita do Partido
Comunista Português (PCP), a Assembleia de Freguesia do Lumiar, reunida em sessão
ordinária no dia 2018-06-27, delibera instigar a Câmara Municipal de Lisboa para que:
1 - Proceda, no curto prazo, às previstas obras de renovação do Posto de
Limpeza de Telheiras.
2 - Proveja a melhoria da qualidade dos equipamentos de protecção individual
dos trabalhadores, procedendo à sua substituição periódica, quando tal se justifique.
3 - Solucione as sentidas necessidades de formação, apresentando um plano de
formação específico para os trabalhadores.
4 - Atribua os meios, os recursos e os meios humanos indispensáveis para a
manutenção ou mesmo a melhoria dos circuitos de recolha de dejectos urbanos e da
limpeza da Freguesia, em geral.
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5 - Tenha em consideração as vantagens de uma maior rotatividade de funções
destes trabalhadores.
Mais delibera:
- remeter a presente deliberação a todos os vereadores da Câmara Municipal de
Lisboa e ao STML - Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa.
- divulgar a presente deliberação nos habituais locais públicos de estilo,
incluindo o Boletim @Lumiar e sítio web da Junta de Freguesia. Juntar à acta aprovada
em minuta.
Assembleia de Freguesia do Lumiar, 27 de Junho de 2018

Teresa Maria Reis Roque

APROVADA POR UNANIMIDADE
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