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Publicação do diploma não pára a luta pelo Poder Local
30-Mai-2012

EXTINÃ‡ÃƒO DE FREGUESIASA publicaÃ§Ã£o do diploma que promove a extinÃ§Ã£o de freguesias constitui um marco
negro na histÃ³ria da democracia portuguesa e do Poder Local mas nÃ£o vai fazer parar a luta dos trabalhadores e das
populaÃ§Ãµes. O STAL condena veementemente esta peÃ§a legislativa de um Governo ultra-liberal apostado em destruir
os principais traÃ§os dos avanÃ§os civilizacionais construÃ-dos na democracia portuguesa apÃ³s a RevoluÃ§Ã£o de Abril e
afirma a intenÃ§Ã£o de continuar a luta pelo Poder Local DemocrÃ¡tico e os serviÃ§os pÃºblicos essenciais que presta,
bem como pelos direitos dos seus trabalhadores e dos seus postos de trabalho.

A anÃ¡lise tÃ©cnica mais aprofundada do sindicato a este diploma (Lei n.Âº 22/2012, de 30 de Maio) serÃ¡ brevemente
divulgada mas desde jÃ¡ se confirmam os principais traÃ§os dos objectivos iniciais do Governo PSD/CDS-PP: a
extinÃ§Ã£o injustificÃ¡vel de um elevado nÃºmero de freguesias e a consequente eliminaÃ§Ã£o dos serviÃ§os pÃºblicos de
proximidade que prestam Ã s populaÃ§Ãµes locais, bem como a omissÃ£o do destino que terÃ£o os seus trabalhadores,
particularmente no que concerne aos direitos e aos postos de trabalho.

O STAL lembra uma vez mais que as recentes propostas governamentais de alteraÃ§Ã£o Ã legislaÃ§Ã£o laboral na
AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, particularmente no que concerne Ã mobilidade especial e territorial, nÃ£o podem deixar de ser
interligadas com os propÃ³sitos do Governo em torno da chamada reforma da AdministraÃ§Ã£o Local, pelo que com a
publicaÃ§Ã£o deste diploma se adensa o espectro da transferÃªncias de trabalhadores para locais de trabalho
longÃ-nquos, ou, mais grave ainda, a passagem a situaÃ§Ãµes de mobilidade forÃ§ada, com reduÃ§Ã£o de vencimento, que
poderÃ£o vir a redundar em despedimento.

Por isso o STAL afirma a sua determinaÃ§Ã£o em combater por todas as formas a aplicaÃ§Ã£o prÃ¡tica deste diploma e
apela aos trabalhadores, aos autarcas e Ã s populaÃ§Ãµes para que se unam nesta batalha fundamental pelo Poder Local
DemocrÃ¡tico, pela democracia, pelos direitos e pelo emprego.
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