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A TODOS OS TRABALHADORES DA LIMPEZA DE AUTOCARROS EM COIMBRA (SMTUC)  
DA  

LOURILIMPEZAS  
 

TODOS EM GREVE  
SEGUNDA-FEIRA 9 DE SETEMBRO! 
• REIVINDICAMOS A APLICAÇÃO DA LEI E DO CCT!  

• EXIGIMOS O RESPEITO PELOS NOSSOS DIREITOS LABORAIS!  

• QUEREMOS RECEBER OS NOSSOS SALÁRIOS, SUBSIDIOS DE FÉRIAS E 
TRABALHO EXTRAORDINÁRIO CONFORME A LEI E O CCT! 

• É NECESSÁRIO DIÁLOGO SOCIAL! 
CAMARADA, 
  Nós, trabalhadores vivemos, desde há muitos meses, numa instabilidade constante devido ao 
facto de os nossos salários e outras remunerações estarem a ser pagos de forma que viola 
flagrantemente a Lei e o Contrato Colectivo de Trabalho (CCT) do sector das Limpezas Industriais. 

De facto, os atrasos sistemático nos pagamentos dos salários mensais; a falta do pagamento do 
subsídio de férias a quem já as gozou ou quem as está a gozar e o não pagamento de trabalho 
extraordinário conforme o CCT  aos trabalhadores que têm que o fazer aos domingos, são os factos 
concretos que nos prejudicam totalmente e nos criam uma enorme angustia porque NUNCA sabemos 
quando vamos ter o nosso salário e as outras remunerações! 
COLEGA 

A situação da LOURILIMPEZAS não cumprir com os seus deveres, coloca-nos, como 
trabalhadores, em situações de muita carência pelas quais nunca pensamos vir a passar pois, porque  
 



 
temos consciência profissional, cumprimos zelosamente com as nossas obrigações diariamente! Por 
esta razão, vamos para a GREVE no próximo dia 9 de Setembro! 
COMPANHEIRO, 
Afirmamos solenemente que a nossa luta tem como única causa: 

• A EXIGÊNCIA DE QUE A LEI E O CCT SEJA CUMPRIDO!  

• O RESPEITO PELOS NOSSOS DIREITOS LABORAIS!  

• SÓ QUEREMOS RECEBER OS NOSSOS SALÁRIOS, SUBSIDIOS E TRABALHO 
EXTRAORDINÁRIO DE ACORDO COM A LEI E O CCT! 

• EXIGIMOS DIÁLOGO SOCIAL! 
O STAD quando foi informado pelos trabalhadores desta situação, antes de tomar qualquer 

outra decisão, pediu com urgência à LOURILIMPEZAS uma reunião para, no âmbito do diálogo social, 
se discutir uma solução para ultrapassar esta situação – porém, até hoje, não houve respostada 
empresa! O STAD, tentando por todos os meios resolver este problema, pediu uma reunião com os 
responsáveis por este sector da Câmara Municipal de Coimbra, que já recebeu a Direcção Nacional no 
passado mês de Julho. Nesta reunião foi afirmado pela CMC que, no que estivesse ao seu alcance, 
tudo faria para alterar esta situação – mas, infelizmente, até hoje a nossa situação e os nossos 
problemas não se alteraram, ou seja, tudo continua na mesma! 
CAMARADA, 

Os trabalhadores têm razão e recorrerão a todas as formas de luta até que os seus direitos 
sejam respeitados! Não vamos ficar de braços cruzados enquanto somos totalmente prejudicados. 

Nós temos cumprido responsavelmente com os nossos deveres e temos que pagar as nossas 
contas e outros compromissos! A LOURILIMPEZAS tem que cumprir com os seus deveres e pagar 
devidamente os nossos salários, subsídios de férias e trabalho extraordinário como estipula a Lei e o 
CCT! Por isto,  

TODOS EM GREVE DIA 9 DE SETEMBRO! 
 

DIA 9 DE SETEMBRO, OS AUTOCARROS DE COIMBRA NÃO SERÃO LIMPOS!!! 
 

UNIDOS, ORGANIZADOS E EM LUTA, NO STAD, O SINDICATO DOS TRABALHADORES DAS 
LIMPEZAS INDUSTRIAIS, OS DIREITOS LABORAIS SERÃO RESPEITADOS! 

 

A DIRECÇÃO NACIONAL 
Comunicado nº. 77/2013 
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