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Tribuna Pública pelo Poder Local, segunda-feira 12, na A. R.
07-Dez-2011

A REDUÃ‡ÃƒO DE AUTARQUIAS E DE TRABALHADORES

O STAL promove na prÃ³xima segunda-feira, 12 de Dezembro, na Assembleia da RepÃºblica, uma Tribuna PÃºblica em
defesa do Poder Local, durante a qual serÃ¡ entregue Ã Presidente do Parlamento uma PetiÃ§Ã£o contra a reduÃ§Ã£o de
autarquias e de trabalhadores com mais de vinte mil assinaturas.

O STAL promove na prÃ³xima segunda-feira, 12 de Dezembro, na Assembleia
da RepÃºblica, uma Tribuna PÃºblica em defesa do Poder Local, durante a
qual serÃ¡ entregue Ã Presidente do Parlamento uma PetiÃ§Ã£o contra a
reduÃ§Ã£o de autarquias e de trabalhadores com mais de vinte mil
assinaturas.

Na Tribuna PÃºblica, que decorrerÃ¡ entre as 10.00 e as 13.00 horas e servirÃ¡ para assinalar tambÃ©m a passagem de 35
anos sobre as primeiras eleiÃ§Ãµes autÃ¡rquicas realizadas em Portugal apÃ³s o 25 de Abril de 1974, participarÃ£o mais de
um milhar de activistas sindicais e trabalhadores do sector e estÃ£o previstas intervenÃ§Ãµes de dirigentes do STAL e do
seu presidente, bem como de alguns autarcas, diversas entidades e representantes dos movimentos pelas freguesias, a
quem o sindicato enviou convites.

O Sindicato contesta o compromisso de reduÃ§Ã£o do nÃºmero de autarquias e de trabalhadores inscrito no memorando
assinado com a troika FMI/BCE/CE, bem como os objectivos jÃ¡ anunciados no Â«Documento Verde para a Reforma do
Poder LocalÂ», considerando estarmos perante um autÃªntico acto de vandalismo sobre o Poder Local DemocrÃ¡tico e os
serviÃ§os pÃºblicos essenciais que as autarquias prestam.

Para o STAL o conteÃºdo do chamado documento verde Ã©, ao contrÃ¡rio do que o seu nome indicia, negro e preocupante
para o Poder Local, nÃ£o deixando de constituir um facto insÃ³lito que o seu anÃºncio surja no ano em que se
comemoram 35 anos sobre a realizaÃ§Ã£o das primeiras eleiÃ§Ãµes para as autarquias locais, entidades que
consubstanciam o desÃ-gnio constitucional de descentralizaÃ§Ã£o e que constituem exemplo impar de desenvolvimento,
de investimento, de prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os pÃºblicos essenciais e de democraticidade.

A PetiÃ§Ã£o Â«NÃ£o Ã reduÃ§Ã£o de autarquias e de trabalhadoresÂ» conta com mais de vinte mil subscritores e constitui
um referencial de contestaÃ§Ã£o Ã s intenÃ§Ãµes do Governo no seio das autarquias locais, muitas das quais aprovaram
posiÃ§Ãµes de apoio e se mobilizaram na recolha de assinaturas, pelo que o STAL considera que a sua entrega na
Assembleia da RepÃºblica deve constituir o inÃ-cio de um amplo processo de discussÃ£o com a sociedade portuguesa
sobre as intenÃ§Ãµes governamentais em torno do Poder Local.
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