
 

Comunicado 
Aos trabalhadores da Câmara Municipal de Coimbra e Serviços 

Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra 

 
Hoje dia 30 de Setembro de 2014, foi celebrado o ACEEP 

(acordo coletivo de Entidade Empregadora Publica), com a Câmara 

Municipal de Coimbra. 
Ficam salvaguardados os direitos dos trabalhadores. 

O ACCEP regulamenta o horário de trabalho, mantendo a 
jornada semanal de trabalho nas 35 horas semanais e 7 diárias. 

Com o nosso empenho, o nosso apego na defesa dos Direitos 
dos Trabalhadores, ao não aceitarmos de modo algum a assinatura 

do presente acordo com o banco de horas e a adaptabilidade, que 

eram extremamente prejudiciais á organização dos horários de 
trabalho, á vida familiar e social dos trabalhadores, pondo em causa 

direitos conquistados que levaram décadas a conquistar, levou a que 
outros traiçoeiramente com essa intenção, tendo inclusive chegado a 

acordo com a Câmara, conforme ata de reunião do Executivo do dia 1 
de Setembro, em que este Órgão da Câmara aprovou dois acordos, o 

do STAL sem banco de horas nem adaptabilidade e o da fesap com 
banco de horas e adaptabilidade tenham recuado, e vão assinar o 

aceep igual ao do STAL. 
A Direção Regional de Coimbra do STAL saúda todos os 

Trabalhadores, pois foi com a sua mobilização e esclarecimento que 
obrigámos a fesap a recuar na sua nefasta intenção, que já cumpriu 

em algumas autarquias nomeadamente a Autarquia de LISBOA. 
A luta não termina aqui, dia 2 iremos a Lisboa lutar contra a 

prepotência do Governo PSD/CDS em não reconhecer o Poder local 

Democrático, pilar da nossa Democracia, a autonomia das Autarquias 
na gestão dos seus horários, o desrespeito pela contração coletiva, e 

a tentativa de ressuscitar um veto de gaveta utilizado pelo regime do 
Sr. Salazar, não permitindo a publicação dos 466 acordos já 

assinados entre o STAL, Autarquias, e Juntas de freguesia. 

 

Defende os teus direitos; 

 Sindicaliza-te; Luta  

 

Direção Regional de Coimbra, Setembro 2014        


