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O ano inicia-se com a tomada de posse dos novos Corpos Gerentes do STAL, quer a nÃ-vel nacional quer regional, no
momento em que a luta pela PRC/92 mobiliza as atenÃ§Ãµes gerais.

Interrompendo um processo negocial que estava longe de se ter esgotado, o Governo faz publicar ilegalmente a
Portaria 77-A/92, atravÃ©s da qual procura impÃ´r aumentos salariais de 8 por cento. Cozinha ainda, no Ã¢mbito do
Conselho Permanente de ConcertaÃ§Ã£o Social, em conluio com o patronato e a UGT, um acordo sobre polÃ-tica de
rendimentos que mais nÃ£o visa do que a chamada Â«contenÃ§Ã£o salarialÂ». Fixa, ainda, um salÃ¡rio mÃ-nimo na
AdministraÃ§Ã£o PÃºblica inferior ao salÃ¡rio mÃ-nimo nacional e inventa um originalÃ-ssimo Â«adicional ao salÃ¡rioÂ» de 2
por cento, com o qual procura sustentar que os aumentos para a AdministraÃ§Ã£o PÃºblica serÃ£o de 10 por cento e nÃ£o
de 8 por cento.

Em luta contra estas manobras do Governo e seus aliados, o STAL mobiliza-se e, em conjunto com outros sindicatos do
sector, promove uma grandiosa concentraÃ§Ã£o nacional em 23 de Janeiro junto ao Centro Cultural de BelÃ©m, onde
funcionava a PresidÃªncia do Conselho da Europa, protestando contra a despudorada ofensiva desencadeada contra os
trabalhadores.

A 18 de Fevereiro, a AdministraÃ§Ã£o PÃºblica leva a efeito um dia de greve nacional, com altÃ-ssimos nÃ-veis de adesÃ£o.

Na sequÃªncia de ResoluÃ§Ã£o aprovada pelo Conselho Geral em Novembro de 1991, realizou-se no dia 6 de MarÃ§o um
plenÃ¡rio nacional de jovens do STAL, com a participaÃ§Ã£o de representantes das vÃ¡rias regiÃµes do paÃ-s.

A 25 e 26 de MarÃ§o, o STAL participa na reuniÃ£o da ComissÃ£o Executiva da UniÃ£o Europeia dos Trabalhadores da
AdministraÃ§Ã£o Local (UETAL) que se realizou em Londres e teve como temas centrais a criaÃ§Ã£o de uma Academia
Europeia de FormaÃ§Ã£o Profissional e a preparaÃ§Ã£o do SeminÃ¡rio Internacional, a realizar em Lisboa no dia 12 de
Novembro.

O SecretÃ¡rio Geral da NALGO, sindicato inglÃªs da AdministraÃ§Ã£o Central e Local, enviou uma mensagem Ã direcÃ§Ã£o
do STAL solidarizando-se com a luta dos trabalhadores portugueses.

Em 26 e 27 de MarÃ§o, nova greve nacional convocada pelo STAL Ã© levada a cabo, registando-se o encerramento de
inÃºmeros serviÃ§os camarÃ¡rios. Esta greve teve como pressupostos nÃ£o apenas as questÃµes salariais, mas muitas
outras que se encontram pendentes, como sejam a eliminaÃ§Ã£o da elevada taxa de precaridade de emprego, a revisÃ£o
do NSR, a implementaÃ§Ã£o de uma rigorosa polÃ-tica de higiene e seguranÃ§a no trabalho, o prometido subsÃ-dio de
insalubridade, penosidade e risco, a alteraÃ§Ã£o do Estatuto de AposentaÃ§Ã£o, etc..

O Conselho Geral do STAL reuniu a 3 de Abril em Lisboa, sob o lema Â«Protestar e lutar para defender direitosÂ». Foram
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delineadas, neste Conselho Geral, as acÃ§Ãµes de luta a levar a cabo em defesa dos direitos dos trabalhadores do sector.

Em MontluÃ§on (FranÃ§a), o STAL participou, a convite da FederaÃ§Ã£o dos ServiÃ§os PÃºblicos e da UniÃ£o Geral das
FederaÃ§Ãµes de FuncionÃ¡rios (organizaÃ§Ãµes que representam os sindicatos CGT dos FuncionÃ¡rios da AdministraÃ§Ã£o
Local e Central de FranÃ§a) no seu 4Âº Congresso, que decorreu de 6 a 10 de Abril.

No dia 30 de Abril, sob a direcÃ§Ã£o do STAL, os bombeiros profissionais manifestam-se junto Ã Sede do Conse-lho de
Ministros, exigindo a resoluÃ§Ã£o dos seus problemas especÃ-ficos.

Os fiscais municipais reÃºnem em plenÃ¡rio nacional no dia 7 de Maio, no Hotel Roma, em Lisboa, onde debatem a
discriminaÃ§Ã£o de que sÃ£o vÃ-timas, resultante da nÃ£o aplicaÃ§Ã£o Ã sua carreira do Decreto-Lei n.Âº 420/91, das
penalizaÃ§Ãµes disciplinares agravadas pelo ArtÂº 56Âº do Decreto-Lei n.Âº 445/91, da falta de definiÃ§Ã£o dos conteÃºdos
profissionais e da nÃ£o aplicaÃ§Ã£o do subsÃ-dio de risco e ainda da nÃ£o revalorizaÃ§Ã£o da carreira tÃ©cnico-profissional.

Realizaram-se, no mÃªs de Maio, encontros descentralizados de trabalhadores das carreiras operÃ¡rias, para discutir a
revalorizaÃ§Ã£o da carreira, os salÃ¡rios, as promoÃ§Ãµes, as progressÃµes nos escalÃµes e os perfis funcionais. No Porto, no
dia 15, com a participaÃ§Ã£o das regiÃµes sindicais de Aveiro, Braga, BraganÃ§a, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria,
Porto, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu. Em Lisboa, no dia 22, com as regiÃµes de Beja, Ã‰vora, Faro, Lisboa,
Portalegre, SantarÃ©m e SetÃºbal.

O Conselho Geral voltou a reunir este ano no dia 5 de Junho, extraordinariamente, e em 27 de Novembro, em sessÃ£o
ordinÃ¡ria.

No PavilhÃ£o do Clube AtlÃ©tico Campo de Ourique (CACO) o STAL e o STML promovem, no dia 6 de Junho, um grande
plenÃ¡rio nacional, em que participam milhares de trabalhadores de todo o paÃ-s. ApÃ³s o plenÃ¡rio, os trabalhadores
desfilaram atÃ© Ã residÃªncia oficial do Primeiro-Ministro, onde exigiram negociaÃ§Ãµes sÃ©rias para a resoluÃ§Ã£o dos grav
problemas que os afectam.

Em 7 de Junho, realiza-se em S. Pedro de Muel o 4Âº Encontro/ConvÃ-vio Nacional do STAL, com a participaÃ§Ã£o de
mais de mil associados e familiares. Na vÃ©spera, tivera inÃ-cio o 1Âº Acampamento Nacional dos jovens do STAL.

Em 17 de Junho, o STAL leva a efeito em Lisboa um Encontro Nacional descentralizado, para as regiÃµes Sul e Centro,
destinado a debater os problemas dos trabalhadores inseridos nas carreiras auxiliares.

A Assembleia Anual da EULAS/UEFPC, realizou-se nos dias 24 e 25 de Junho. Esta Assembleia e por proposta do
STAL, aprovou uma resoluÃ§Ã£o exprimindo a sua solidariedade para com o povo de Timor-Leste e a sua condenaÃ§Ã£o
ao massacre de Dili, levado a cabo pelos invasores indonÃ©sios.
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Uma delegaÃ§Ã£o do STAL Ã© recebida, em 25 de Junho, pelo Presidente do ServiÃ§o Nacional de Bombeiros, onde faz
entrega de documento reivindicativo do STAL para este sector e explica as razÃµes que estÃ£o na base das acÃ§Ãµes de
luta desencadeadas.

No mesmo dia, dezenas de bombeiros vindos de Coimbra, Faro, Leiria, SantarÃ©m e Viana do Castelo, concentramse
frente ao Conselho de Ministros, em luta pelas suas reivindicaÃ§Ãµes.

Em 26 de Junho, os trabalhadores das autarquias participam activamente na concentraÃ§Ã£o convocada pela CGTP-IN,
Ã qual o STAL aderiu, junto ao Centro Cultural de BelÃ©m, contra a revisÃ£o da Lei da greve.

Em 7 de Julho, uma dirigente do Executivo da DirecÃ§Ã£o Nacional do STAL toma posse como membro do Conselho
Geral do CEFA (Centro de Estudos e FormaÃ§Ã£o AutÃ¡rquica), em cerimÃ³nia realizada na Secretaria de Estado da
ModernizaÃ§Ã£o Administrativa.

A 23 de Julho, a CNS da Frente Comum de Sindicatos reÃºne com o Ministro das FinanÃ§as, Braga de Macedo, o qual
deu a conhecer a Â«previsÃ£oÂ» do Governo para a taxa de inflaÃ§Ã£o em 1993, [5 a 7 por cento (!)] tentando deste modo
limitar Ã partida os valores a discutir para a tabela salarial desse ano. A CNS manifestou o seu total desacordo quanto
aos mÃ©todos do Governo e apresentou um conjunto de exigÃªncias a ter em conta na elaboraÃ§Ã£o da proposta de
OrÃ§amento do Estado para 1993, nomeadamente: Â«A integraÃ§Ã£o da remuneraÃ§Ã£o adicional de 2 por cento na
tabela salarial; a garantia de um crescimento real dos salÃ¡rios e a sua aproximaÃ§Ã£o aos praticados nos restantes
paÃ-ses europeus; um aumento significativo dos salÃ¡rios mais baixos (situados entre os 40 e 50 contos); um salÃ¡rio
mÃ-nimo na AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, nunca inferior ao salÃ¡rio mÃ-nimo nacional; a valorizaÃ§Ã£o das carreiras
profissionais e a reparaÃ§Ã£o das injustiÃ§as resultantes da aplicaÃ§Ã£o do NSR; a garantia da estabilidade no emprego
pÃºblico e o fim da discriminaÃ§Ã£o dos trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o PÃºblicaÂ».

Em 30 de Junho, os Fiscais Municipais concentram-se frente Ã SEALOT, em luta pelas suas reivindicaÃ§Ãµes especÃ-ficas.

O Presidente da RepÃºblica, aquando da Â«PresidÃªncia abertaÂ» realizada em Viana do Castelo, recebe a DirecÃ§Ã£o
Regional do STAL daquele distrito, no Governo Civil, no dia 25 de Setembro.

Em 29 de Setembro Ã© inaugurada uma nova sede regional em Ponta Delgada.

Em 13 de Outubro, a Frente Comum de Sindicatos da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica promove um plenÃ¡rio de dirigentes,
delegados e activistas sindicais, com vista a analisar o quadro em que se processam as negociaÃ§Ãµes da PRC/93.
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No dia 15 de Outubro realiza-se uma acÃ§Ã£o de mobilizaÃ§Ã£o junto dos deputados da Assembleia da RepÃºblica, aos
quais Ã© entregue uma Â«Carta abertaÂ» onde se relatam os inÃºmeros problemas que subsistem no sector e se solicita o
empenho dos deputados no encontrar de soluÃ§Ãµes que dignifiquem a AdministraÃ§Ã£o PÃºblica e respectivos
trabalhadores.

Em 11 de Novembro, reÃºne em Lisboa a ComissÃ£o Executiva da EULAS, que define, entre outras questÃµes, as
orientaÃ§Ãµes futuras da organizaÃ§Ã£o.

A 12 de Novembro, no Hotel Altis, em Lisboa, realizou-se um SeminÃ¡rio Internacional sobre Â«A Comunidade Europeia
e os trabalhadores das AutarquiasÂ». Neste SeminÃ¡rio, promovido pelo STAL e pela EULAS/UETAL (UniÃ£o Europeia
dos Trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local) debateram-se temas como: Â«A legislaÃ§Ã£o europeia - conteÃºdo e
processos de adopÃ§Ã£oÂ», Â«1992 - Ano Europeu da SeguranÃ§a, Higiene e SaÃºde no Local de Trabalho. CondiÃ§Ãµes de
trabalho nas autarquias europeiasÂ» e Â«FormaÃ§Ã£o em Portugal e noutros paÃ-ses europeusÂ».

Greve nacional, convocada por todos os Sindicatos da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, no dia 13 de Novembro. Os
trabalhadores das autarquias respondem em massa por todo o paÃ-s, registando-se uma adesÃ£o de mais de 85 por
cento no nosso sector.

Em 20 de Novembro, no 2Âº PlenÃ¡rio Nacional de Jovens, Ã© constituÃ-da a ComissÃ£o Nacional de Jovens do STAL.

A 3 de Dezembro prossegue a luta com uma manifestaÃ§Ã£o nacional realizada em Lisboa, em defesa da PRC/93.

Ainda em 3 de Dezembro, o STAL e a CGTP celebram um Â«protocolo de representatividadeÂ», onde se define o
Ã¢mbito das relaÃ§Ãµes recÃ-procas a desenvolver.
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