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“Saúde financeira” da Câmara 
Municipal à custa da precariedade

dos trabalhadores !
Quase dois anos se passaram desde o início do Pacto de Agressão, comandado pelo 
PSD/CDS-PP e PS, que conduziram o País ao retrocesso, desigualdades sociais e 
desemprego .
Um Pacto de Agressão que serviu apenas para os interesses do grande capital e das 
grandes potências estrangeiras, aumentando de forma brutal o nível de 
desemprego,falências e destruição de postos de trabalho, aumento da precariedade, 
o endividamento do País e uma recessão sem fim à vista .

O executivo PS/PSD/CDS-PP da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, com a 
prepotência habitual,promove a precariedade, existindo 241 trabalhadores na Câmara 
com um vinculo precário de trabalho, exercendo funções de carácter permanente, e  
trabalhadores do quadro a serem pressionados e chantageados para trabalharem 
horas extra, sem receberem a devida remuneração .

Numa situação de “crise”, em que a “Troika Vilafranquense” - PS/PSD/CDS-PP - corta nos 
direitos dos trabalhadores,  esconde-se atrás da desculpa de “não há dinheiro”.
Mas existe dinheiro - dinheiro para “ luxos” - como foi o famoso caso dos tapetes 
adquiridos por esta gestão camarária, no valor de 47.000 euros, dinheiro esse que 
poderia ter sido aplicado pelo executivo PS/PSD/CDS-PP da Câmara no pagamento das 
horas extra . 

Brincar à “caridadezinha”,dividir  para reinar, colocando trabalhadores uns contra os 
outros .

È hora de devolver a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira aos 
trabalhadores e ao Povo !

 Colegas, a hora é de luta !



Os trabalhadores Comunistas apelam à participação de 
todos os colegas na manifestação da CGTP 

Sábado | 16 de Fevereiro de 2013

Os trabalhadores e o Povo são os que mais têm sofrido e suportado 
com as consequências destas políticas de austeridade .

Roubo nos salários e subsídio de Natal, cortes nas pensões de reforma e 
no 13º mês, redução dos apoios sociais no desemprego, doença e 
velhice, cortes brutais na educação e saúde, aumento brutal dos 
preços de serviços e bens essenciais, são apenas alguns dos exemplos 
desta política de direita .

A CGTP-IN apela a todos os trabalhadores e ao Povo que participem 
nesta grandiosa jornada de luta em defesa dos seus direitos, contra 
esta politica !

INSCREVE-TE | PARTICIPA |MOBILIZA| 16 DEFEVEREIRO | 14H30 - PRINCIPE REAL  
LISBOA

Particpa e traz um amigo 
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