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Resolução 
 

Em outubro de 2018, o STML entregou ao Executivo municipal o Caderno Reivindicativo dos 
trabalhadores das oficinas e armazém do Departamento de Reparação e Manutenção Mecânica 
(DRMM). 
 

Já durante este ano, a 28 de janeiro e 8 de abril, o Sindicato, através dos seus Dirigentes e 
Delegados Sindicais deste setor profissional, reuniu com os responsáveis hierárquicos da 
respetiva Direcção Municipal (DMHU). Contudo, a maior parte dos problemas há muito 
identificados, continuam por resolver. 
 

Em síntese, denunciamos e criticamos: 
1. Não terem ainda sido abertos os concursos de admissão de pessoal para as várias 

profissões existentes no DRMM. Concursos relembre-se, aprovados a junho de 2017 em 

sessão de Câmara. 

2. Os atrasos incompreensíveis na regularização definitiva dos trabalhadores com vínculos 

inadequados através do PREVPAP. 

3. O atraso na decisão pela abertura de concursos de promoção para Encarregados Gerais 

e Encarregados Operacionais, considerando as necessidades e as vagas que urgem ser 

colmatadas e preenchidas respetivamente. 

4. A falta de pessoal especializado no posto da Medicina do Trabalho existente no 

Complexo dos Olivais, impedindo acompanhar os trabalhadores que a este posto de 

atendimento se dirigem. 

5. A limitação dos exames médicos que se realizam regularmente, podendo e devendo ser 

mais diversificados e completos. 

6. Os sucessivos atrasos na entrega e distribuição dos fardamentos. 

7. A falta de manutenção das instalações, com consequências negativas a nível da saúde e 
segurança no trabalho, nomeadamente: 

a. Sobre o sistema de renovação de ar, sem manutenção, nem limpeza de filtros; 

b. Sobre a substituição da iluminação, face aos níveis insuficientes que atualmente 

se verificam na oficina; 

c. Sobre a reparação do piso e a fixação das grelhas de protecção do sistema de 

drenagem de líquidos;  

d. Sobre a pintura interrompida da oficina, desconhecendo-se as razões que 

motivaram a não conclusão destes trabalhos; 

e. Sobre as condições precárias da canalização do balneário,  

f. Sobre as fracas condições do armazém, que inclusive foi recentemente 

remodelado; 

g. Sobre a falta de qualidade da limpeza prestada pela empresa privada 

contratualizada pela CML; 

h. Sobre a inexistência de um sistema de lavagem dos chassis das viaturas, que são 

rececionadas na oficina para reparação; 

i. Sobre a lavagem deficiente do interior das viaturas de remoção, quando chegam 

à oficina para reparação; 

j. Sobre a Implantação do plano interno de segurança. 
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Os motivos expostos, são sinónimo de uma desvalorização inaceitável pelos direitos e pelas 
condições de trabalho dignas, que os trabalhadores das oficinas e armazém do DRMM exigem. 
Consequências que decorrem de opções políticas, que em nada contribuem para a qualidade 
dos vários serviços públicos municipais que dependem da eficácia do trabalho que é realizado 
sob a alçada do DRMM. 
 
Neste sentido, os trabalhadores do DRMM, reunidos em plenário, a 29 de maio nos Paços do 
Concelho, exigem do Executivo Municipal, presidido por Fernando Medina, soluções a todos os 
problemas supracitados. Caso os mesmos não tenham a resposta em tempo útil que a urgência 
e o bom senso determinam, decidirão os trabalhadores com o seu Sindicato, o STML, avançar 
nas formas de luta que se considerem necessárias e oportunas. 

 
 

Paços do Concelho, 29 de maio de 2019 
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