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COMISSÃO SINDICAL 

Câmara Municipal de Almada 
SINDICATO NACIONAL DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REGIONAL 

EMPRESAS PÚBLICAS, CONCESSIONÁRIAS E AFINS 

 

 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Os horários de trabalho são um pilar do decorrer da vida dos trabalhadores, a sua definição influencia salário, tempo social e 

familiar. 

Os trabalhadores da Administração Pública e em particular os da Administração Local tiveram uma tentativa de aumento de 

horário de trabalho durante os 4 anos de Governo do PSD/CDS a que deram combate intenso e prolongado, tendo saído 

vitoriosos com a publicação dos ACEP mas também com a alteração da Lei de 40 para 35 horas semanais. 

Hoje por todo o país assistimos à tentativa de desregulação de horários de trabalho e ao aumento significativo da lógica de 

laboração contínua e trabalho por turnos com todo o prejuízo que isso trás à vida social e familiar dos trabalhadores, assim 

como se revela prejudicial à saúde, isto é, contraria a natureza humana. 

Na Câmara Municipal de Almada, o sector da Limpeza labora das 07h00 às 13h00, horário que se reveste de maior 

importância no período de verão devido à exposição ao sol e ao calor. O sector da Recolha Urbana tem horário por turnos, no 

caso dois, das 07h00 às 14h00 e das 22h30 às 05h30, são rotativos e com o direito a subsídio por essa via. 

O Executivo da CMA tenta agora instalar horários que significam um verdadeiro retrocesso na vida dos trabalhadores desta 

instituição. Desrespeitando o ACEP, pretende colocar os trabalhadores em regime de adaptabilidade, ou seja, o horário será 

aquele que o patrão entenda possibilitando a aplicação de dois horários que no verão são nocivos à saúde dos trabalhadores. 

Os trabalhadores da Limpeza Urbana passariam a laborar em horários desfasados e em jornada contínua das 07h00 às 13h00 

e das 12h30 às 18h30 e os da Recolha Urbana ser-lhes-ia acrescentado um turno das 14h00 às 21h00. 

Afirma o Executivo, que esta alteração horária é apenas se for necessário para colmatar alguma questão que justifique. Os 

horários dos trabalhadores não se definem com base em suposições. 

As intenções de tal alteração são obscuras. Ninguém altera horários para que fique tudo na mesma. A necessidade do serviço 

passa por mais meios técnicos e humanos para cumprir o seu papel. 

A resposta não está na sobrecarga e desregulação dos horários e da vida dos trabalhadores, está sim no reforço da 

capacidade de resposta do serviço, munindo-o dos meios necessários para esse fim. 

Pelas razões enunciadas os trabalhadores da Limpeza e Recolha Urbana, reunidos 

em Plenário Sectorial no dia 20 e 21 de Maio exigem: 

- A Manutenção dos Horários de Trabalho, tal como estão definidos hoje; 

- O reforço de meios técnicos e humanos para elevação da capacidade de resposta 

do serviço público que prestamos. 

 

RESOLUÇÃO 

POR HORÁRIOS DIGNOS 

Em defesa do serviço público 

DESREGULAÇÃO É RETROCESSO CIVILIZACIONAL 
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