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Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Foi recebido, neste Grupo Parlamentar, a denúncia de um grupo de trabalhadores da Nazaré,

relatando a decisão, aprovada em reunião do Executivo Municipal de 27 de maio de 2016, de

proceder ao despedimento coletivo de 15 trabalhadores que integravam a empresa municipal

Nazaré Qualifica (NQ).

Tal decisão constitui um facto singular no panorama autárquico a nível nacional, que importa

registar, ainda mais quando o executivo da Câmara Municipal da Nazaré tem uma maioria de

eleitos do Partido Socialista. Notamos, também, que a direção da empresa municipal Nazaré

Qualifica (NQ) é de maioria socialista, e que o Sr. Presidente da Câmara acumula o cargo de

autarca com as funções de presidente da referida empresa municipal.

A este conjunto de singularidades acrescenta-se uma outra, que tem diretamente a ver com o

processo de decisão do despedimento coletivo dos 15 trabalhadores: a responsabilidade da

proposta do despedimento coletivo vem diretamente subscrita pelo punho do Sr. Presidente da

Câmara, enquanto Presidente da NQ.

Assim, a Câmara Municipal decidiu o despedimento coletivo, estando plenamente consciente de

que, ao fazê-lo, estava a violar, expressamente, várias decisões do Tribunal de Trabalho de

Leiria, proferidas entre fevereiro e setembro de 2015. De acordo com o comunicado recebido

dos trabalhadores da NQ, tais decisões obrigam a: “Ver reconhecido e declarado que o contrato

de trabalho celebrado entre a NQ e aqueles trabalhadores é um contrato sem termo; Ver

reconhecido e declarado que o despedimento efetuado pela NQ é ilícito; Indemnizar os

trabalhadores no montante correspondente aos vencimentos deixados de auferir até ao trânsito

em julgado das sentenças; Reintegrar os trabalhadores aos seus serviços, com a categoria que

detinham e com a antiguidade reportada a 2011”.

Ao longo de mais de um ano, a Câmara obrigou os trabalhadores a permanecerem em casa,

fora do seu local de trabalho, incumprindo não apenas com a decisão do Tribunal relativa à

reintegração dos trabalhadores, como também não pagou diversas verbas a que estes têm



direito, tais como “subsídio de alimentação reportado à data do despedimento, subsídios de

férias e de Natal, férias não gozadas, reportadas ao período anterior à sentença proferida e a

diferença entre o ordenado efetivamente recebido e o valor pago pela Segurança Social”.

Esta violação grave, e repetida, de uma decisão de um Tribunal pode constituir razão bastante

para instauração de um processo de perda de mandato, necessariamente a cargo do Mistério

Público, e desde que se verifiquem as condições previstas na lei. Nesse sentido, afigura-se ser

imprescindível desencadear um processo de averiguações por parte da Inspeção-Geral da

Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT) tendo em vista o

apuramento de todos os factos relevantes suscetíveis de constituírem violações das decisões do

Tribunal de Trabalho de Leiria e da Lei.

A atitude da Câmara Municipal e do seu Presidente constituem decisões prepotentes, que o

Bloco de Esquerda repudia frontalmente, até porque não se podem ignorar os riscos de carência

social em que os 15 trabalhadores, e respetivas famílias, podem incorrer caso sejam lançados

no desemprego. São por demais conhecidos os elevados níveis de desemprego existentes no

país, nomeadamente na Nazaré, o que faz com que, sendo o município o maior empregador

local, impedir que 15 trabalhadores sejam reintegrados nas suas funções, revela uma atitude de

cariz autocrático inaceitável, incompatível com o exercício do poder local democrático.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o

Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda vem por este meio dirigir ao Governo, através do

Ministro Adjunto, as seguintes perguntas:

Tem o governo conhecimento da situação, nomeadamente a recusa reiterada por parte do

Presidente da Câmara Municipal da Nazaré em cumprir as decisões do Tribunal de Trabalho

de Leiria?

1.

Como avalia o governo a decisão tomada em reunião de Câmara, no passado dia 27 de

maio, de despedimento coletivo de 15 trabalhadores da Nazaré Qualifica?

2.

Está o governo disponível para suscitar uma ação inspetiva imediata por parte da Inspeção-

Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território (IGAMAOT), tendo

em vista uma avaliação do cumprimento da Lei no município da Nazaré e a reposição

urgente da legalidade?

3.

Palácio de São Bento, quarta-feira, 8 de Junho de 2016

Deputado(a)s

HEITOR DE SOUSA(BE)

PEDRO SOARES(BE)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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