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NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

6 DE FEVEREIRO DE 2020 | 19H00 -21H00 

Vigília junto à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira 

 

Pelo pagamento das retribuições em atraso 

 Os Trabalhadores do Centro de Bem Estar Infantil de Vila Franca de 
Xira (CBEI), estão a trabalhar sem receber. 

 

A Direção do CBEI continua a não cumprir os seus deveres para com os 
trabalhadores, apesar do financiamento que recebe das várias entidades, 
nomeadamente dos Ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e 
da Educação bem como os protocolos celebrados com a Câmara Municipal de Vila 
Franca de Xira. 

Os trabalhadores vivem do seu salário, é imperativo o pagamento pontual das 
retribuições, caso contrário põem em causa a dignidade da pessoa humana. 

Apesar de estarem a passar por esta situação e, só terem recebido 50% do 
vencimento referente ao mês de dezembro, os trabalhadores continuam a cumprir 
integralmente os seus deveres profissionais, não só perante o empregador, bem 
como junto da comunidade educativa, mantendo desta modo a qualidade dos seus 
serviços que prestam aos utentes. 

Situação inadmissível, quando o Relatório e Contas do ano 2018 apresentado pelo 
Órgão de Administração teve um resultado positivo no valor de 28.413,31€, assim 
como no ano anterior o resultado foi igualmente positivo, é caso para questionar 
onde está a ser aplicado o dinheiro. 

Zelar e assegurar o funcionamento do CBEI, é da responsabilidade de todos. 

Assim, irá realizar-se uma vigília junto à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira  

(Praça Afonso de Albuquerque, 2) dia 6 de fevereiro das 19h00 às 21h00, com a 
presença dos Trabalhadores e Encarregados de Educação. 

Neste sentido, convidamos os senhores jornalistas a estarem presentes nesta 
vigília, estando os Trabalhadores presentes, disponíveis para prestarem 
declarações à Comunicação Social. 
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