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ROUBO DA APOSENTAÃ‡ÃƒO CHUMBADO

A decisÃ£o do Tribunal Constitucional de declarar inconstitucionais as alteraÃ§Ãµes ao regime de aposentaÃ§Ãµes
unilateralmente decretadas pelo Governo, Ã© uma clara vitÃ³ria e resulta do protesto e da luta dos trabalhadores.

Embora ainda nÃ£o publicado no DiÃ¡rio da RepÃºblica, o AcÃ³rdÃ£o nÂº 360/2003, de 8 de Julho, considera que o
Governo violou o direito das associaÃ§Ãµes sindicais Ã participaÃ§Ã£o na elaboraÃ§Ã£o da legislaÃ§Ã£o do trabalho.

Esta decisÃ£o, que pode ser consultada atravÃ©s da Internet, em www.tribunalconstitucional.pt, vem assim dar inteira
razÃ£o ao STAL, Ã Frente Comum de Sindicatos da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica e aos milhares de trabalhadores que desde
a primeira hora souberam erguer bem alto a voz da revolta contra o autÃªntico roubo na aposentaÃ§Ã£o que o Governo
queria levar por diante.

ArrogÃ¢ncia e falta de seriedade

Apesar da clareza da decisÃ£o do TC, o Governo declarou jÃ¡ intenÃ§Ãµes de nÃ£o cumprir o AcÃ³rdÃ£o, designadamente
atravÃ©s de afirmaÃ§Ãµes arrogantes da ministra Manuela Ferreira Leite, propagandeando que serÃ£o dadas instruÃ§Ãµes
aos responsÃ¡veis pelos diversos organismos/serviÃ§os, no sentido de nÃ£o deferirem os requerimentos entretanto
formulados.

A arrogÃ¢ncia e a falta de seriedade sobem novamente de tom, num estilo a que o Governo PSD/PP hÃ¡ muito nos
habituou, agora afrontando tambÃ©m o Tribunal Constitucional e, consequentemente, o prÃ³prio Estado DemocrÃ¡tico.

ConfianÃ§a na luta

A afirmaÃ§Ã£o de que â€œas alteraÃ§Ãµes vÃ£o manter-seâ€• e de que a â€œaudiÃ§Ã£o dos sindicatos Ã© um mero formalis
uma postura arrogante e antidemocrÃ¡tica que urge combater.
O STAL exige a tomada de medidas concretas que conduzam a uma eficiente gestÃ£o da Caixa Geral de AposentaÃ§Ãµes
e salvaguardem este valioso direito dos trabalhadores.
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Contra o roubo da aposentaÃ§Ã£o, pelos direitos, pelos salÃ¡rios, pelos serviÃ§os pÃºblicos e contra as privatizaÃ§Ãµes, os
trabalhadores tÃªm confianÃ§a na luta, com determinaÃ§Ã£o e em unidade.

ImplicaÃ§Ãµes do AcÃ³rdÃ£o nÂº 360/2003 do TC
Ã‰ declarada inconstitucionalidade, com forÃ§a obrigatÃ³ria geral, das alteraÃ§Ãµes ao Estatuto de AposentaÃ§Ã£o
introduzidas pela Lei 32-B/2002, de 30.12;

Passam a vigorar as anteriores normas existentes, incluindo o D. Lei 116/85, de 19.04;

Todos os processos jÃ¡ decididos ou a decidir, ao abrigo das referidas alteraÃ§Ãµes, terÃ£o de ser reformulados ou
avaliados em funÃ§Ã£o da legislaÃ§Ã£o anteriormente existente;

O cÃ¡lculo das pensÃµes nÃ£o poderÃ¡ ser deduzido da quota de 10% para a CGA;

A situaÃ§Ã£o dos requerentes a considerar Ã© a que existir Ã data da decisÃ£o e nÃ£o a existente em 31.12.02;

O STAL aconselha os trabalhadores que tenham processos de aposentaÃ§Ã£o pendentes ou que estejam agora em
situaÃ§Ã£o de apresentar os seus requerimentos a aconselharem-se junto dos serviÃ§os jurÃ-dicos do sindicato
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