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" A Comando^Central O_perativo determinou um conjunto de medidas visando p6r termo I tenta-
liva de tug? d <OperagSo Produg..io> po1 parte de muiios improdutivos gu€, ilicitamente, obtive.
rarn ou estSo ainda a obter Cart6es de Trabalho. De entre estas medidas destaca-se a iimitagao
ao rniximo de tr6s empregados dom6slicos por_ agregado familiar, bem como uma ac96o de con-
trolo rigoroso sobre a documentagSo dos tra-balhaJords por conla pr6pria, Desencadeai-s+ri igual.
mente um movimenlo de. controlo para a detecgso de Cart6es de'Tribalho falsiticados.

A decisio do Comandc Central
Operativo. gue visa, concretamente, a
recolha de Cart6es de Trabalho inde-
vidamente atr ibuidos ou falsos, resulta
das inumeras den0ncias feitas pela
populaqdo sobre casos de individucs
improdutivos e desempregados e mes-
mc ladr6es. candongueiros e outros
rnarginais que conseguiram por vias
i l ic i tas obter Cartdo de Trabalho.

Ao analisar estas justas denuncias,
o Comando Central Operativo,apurou
que constituem Areas onde predomina
a exist6ncia de Cart6es de Trabalho
duvidosos, a sector de trabafhadores
por conta propria (regime t ivre) e
o dos empregados domdsticos.

TRABALHADORES
POR CONTA PBoPRIA

Relativamente aos trabalhador€s pog
conta propria, em que a base funda-
mental para a atribuiQdo do Gartio
de Trabalho era a confirmagdo da sua
utilidacje ao bairro pelo Grupo Dina-
mizador. veri f icam-se duas situag6es
distintas que exigem actuag6es dife-
rentes.

No caso desses trabalhadores n6o
lerem qualquer l icenqa para o exerci,
cio da actividade que dizem realizar,
o Comando Central Operativo deter-
minou que. com a part icipaedo directa
das estruturas politicas de Bairro, ss

proceda i identificaqSo e reconfirma- dos sistemas de educag6o ou forma-
q6o da sua utilidade confiscando-se o gao profissional. '

Cartho de Trabalho a potenciais can-
dongueiros. EMPREGADOS DOM€STICOS

Caso esses trabalhadores possuam
licenqa para o exercicio da sua acti- Na 6rea dos empregados dom6sti-
vidade, .ou jd anteriormente a tenham cos, o Comando beritral operativo
requerido, foi determinado que as atr ibuiu aos Grupos Dinamizadores a
estruturas pol i t icas de Bairro, em responsabil idade de confirmar a efec-
coordenagao com os organismog de i iva prestaqS0 de servido" De imediato
tutela, devem dinamizar no seio desies iodas as estruturas pol i t icas de bairro
trabalhadores, a criaqdo de formas e a populaeio em geral deve contri-
cooperafivistas de produgeo, tendo buir ira'denuncia de fatsos emprega_
em conta a viabi l idade economica dos domesticos.
dessas actividades

Complementarmenle a estas medi-
das, respeitantes especificamenle aos
Cart6es de Trabalho, o Comando Cen-
tral Operativo constatou que, em rela-
Qeo aos trabalhadores em regime
livre, imp6em-se ainda acg6es como:

O repensar os principios de con-
cessdo de licengas de actividades por
conta pr6pria;

O controfar o exercicio de acti-
vidades de mecdnicos, efectricistas
industriais, pintores de carros" bate-
-chapas, serralheiros, cabeleireiros, de
modo a pdr cobro A i legal idade pre-
valecente;

O controlar a aplicagio das deci-
s6es tomadas quanto aos graduados

O aos agregados familiares ser-
r lhes-6 'permit ido o mdximo de dois
empregados dom6sticos, podendo-se
admitir excepcionalmente mais tim aos
que tenham no seu seio criangas:

a as excepg6es serdo autorizadas
pelas Direcq6es de Trabalho;

O de imedaito, o Comando Cen-
lral Operativo considera como excep-
aio a 'esta limitagio os agregrados
familiares cujos .empregados domdsti-
cos sejam Fagoe por organismos ou
empresas.

CARTOES FALSOS

Quanto a emissdo de Cart6es de
Trabalho falsos, o Gomando Central
Operativo apurog que, em alguns
casos, existe envofvimento de traba-
lhadores da Secretaria de Estado do
Trabafho, ou dos seus orgios locais,
enquantoinoutios casos veri f icaram-se
vigarices de g6nero diferente.

Para detectar estes cartdes, o
Comando Central' Operativo determi-
nou que se,proceda i  reconfirmagdo
de todos estes documentos por ramos
de actividade e na'presenga do titu-
lar.

Entretanto, 'foi langado um apelo
para a denfincia, tanto de fqlsificado-
res'como de comprometidos na spa
emiss6o. Esta acqdo de denuncia
dever6 ser Essumida pela populag6o
em geral e pelos 6rgAos intervenien-
tes na "Operaq6o Produgioo em parti-
cular.

A nfvel,da capital do Pais :est6. en-
tretanto, ie em elaboraqEo um pro-
grama de exeeuqio prdtica.tendo em
vista estas questOes. 
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Esta acp6o surge como necessdria
e urgente porque constata-se a exis-
l6ncia de desonestos que cOnsegui-
ram inscrever familiares e amigos im-
produtivos e desempregados como
sendo seus empregados domdsticos.
Alguns casos nestas condiq6es, que
encobrem quadrilhas de vadiagem e
assaltante3, conduzem a que, absur-
damente, em alguns agregados, o
quantitativo de sal6rios aparentemente
atribuidos a empregados domdsticos
seja superior:ao provento real do agre-
gaoo.

Perante esla situag6o, o Comando
Central Operativo determinou que nes-
ta fase de veri f icaqdo por domici l io
e perante a tenddncia bastante gene-
ralizada de aumento de empregador
dom6sticos se apliquem as segulntes
medidas:


