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STAL foi ouvido na Comissão do Poder Local
19-Jan-2012

PETIÃ‡ÃƒO EM DEFESA DO PODER LOCAL NO PARLAMENTO

O STAL foi recebido ontem, 18 de Janeiro, em audiÃªncia parlamentar na Assembleia da RepÃºblica pela ComissÃ£o de
Ambiente, Ordenamento do TerritÃ³rio e Poder Local, no Ã¢mbito da PetiÃ§Ã£o Â«NÃ£o Ã reduÃ§Ã£o de autarquias e de
trabalhadoresÂ» entregue em 12 de Dezembro passado com mais de 32 mil assinaturas.

A petiÃ§Ã£o, que regista no Parlamento o n.Âº 55 / XII / 1, serÃ¡ entretanto agendada para discussÃ£o no plenÃ¡rio e foi
alvo de discussÃ£o entre os deputados que compÃµem aquela comissÃ£o parlamentar e os representantes do STAL, que
afirmaram a oposiÃ§Ã£o frontal Ã s intenÃ§Ãµes de reduÃ§Ã£o do nÃºmero de autarquias e de trabalhadores.

O STAL relembrou a importÃ¢ncia do Poder Local no desenvolvimento do
paÃ-s, na construÃ§Ã£o da democracia e na prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os pÃºblicos
essenciais Ã s populaÃ§Ãµes, manifestando profunda apreensÃ£o pela
estratÃ©gia assumida pelo Governo no Ã¢mbito do memorando assinado com a
troika e anunciada no Â«Documento Verde para a Reforma da AdministraÃ§Ã£o
LocalÂ»

A anunciada fusÃ£o e extinÃ§Ã£o de freguesias constitui presentemente a
matÃ©ria de maior preocupaÃ§Ã£o no Ã¢mbito da preconizada reduÃ§Ã£o do nÃºmero
de autarquias, processo que o STAL considera estar a ser tratado de
forma invertida. Qualquer reorganizaÃ§Ã£o administrativa deve partir do
conhecimento das realidades locais e da vontade das populaÃ§Ãµes, nunca
imposta por razÃµes economicistas, afirmaram os representantes sindicais
na audiÃªncia.

Os trabalhadores sÃ£o naturalmente uma preocupaÃ§Ã£o central para o
Sindicato, que exigiu a discussÃ£o de medidas que salvaguardem a
estabilidade de emprego e os direitos dos trabalhadores das freguesias
que venham eventualmente a ser extintas.

Por outro lado os representantes do STAL consideraram que qualquer
abordagem sobre o Sector Empresarial Local nÃ£o pode ser norteada por
razÃµes puramente economicistas e de rentabilidade de muitas das empresas
que hoje prestam serviÃ§os pÃºblicos essenciais, particularmente no
Ã¢mbito dos resÃ-duos sÃ³lidos, da Ã¡gua, dos transportes, do ensino ou da
cultura.

Desde sempre que o Sindicato mantÃ©m uma posiÃ§Ã£o crÃ-tica sobre a forma
como muitas destas empresas foram criadas, mas a sua eventual extinÃ§Ã£o
nÃ£o poderÃ¡ dar lugar Ã privatizaÃ§Ã£o dos serviÃ§os que prestam e os
direitos dos trabalhadores que hoje aÃ- laboram devem ser acautelados,
particularmente a seguranÃ§a de emprego. O STAL lembra que actualmente
laboram milhares de trabalhadores no Sector Empresarial Local, uns com
vÃ-nculo aos mapas de pessoal das autarquias e outros com vÃ-nculo
privado, pelo que a Assembleia da RepÃºblica e o Governo tÃªm de garantir
que qualquer processo de reestruturaÃ§Ã£o deste sector nÃ£o pode dar lugar a
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despedimentos ou colocaÃ§Ã£o de trabalhadores em mobilidade forÃ§ada.

O STAL aguarda agora que esta PetiÃ§Ã£o seja agendada para discussÃ£o em
plenÃ¡rio da Assembleia da RepÃºblica e declara que continuarÃ¡ por todos
os meios o combate contra as intenÃ§Ãµes de reduÃ§Ã£o do nÃºmero de
autarquias e de trabalhadores preconizada pelo actual Governo.
ÂÂ
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