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No dia 2 de Maio de 1975, os trabalhadores da CÃ¢mara Municipal do Porto reuniram em plenÃ¡rio para decidir formas
de luta face Ã demora do Governo em equiparar os seus salÃ¡rios aos dos trabalhadores dos ServiÃ§os Municipalizados,
tendo deliberado cumprir um dia de greve no dia 5 de Maio.

Em 3 de Maio, a ComissÃ£o Coordenadora ProvisÃ³ria participa numa reuniÃ£o com responsÃ¡veis do MinistÃ©rio da
AdministraÃ§Ã£o Interna, que era na altura o gabinete da tutela.

Nesta reuniÃ£o, o Governo garantiu a fixaÃ§Ã£o do salÃ¡rio mÃ-nimo em 4 mil escudos; o reajustamento entre 11 e 15 por
cento para os salÃ¡rios iguais ou inferiores a 11 mil escudos ou 12 mil escudos, tendo em conta a inclusÃ£o de
remuneraÃ§Ãµes acessÃ³rias nos salÃ¡rios, atribuÃ-das a certas funÃ§Ãµes.

Foi ainda prometida a criaÃ§Ã£o de uma ComissÃ£o mista, que incluÃ-a representantes dos trabalhadores da
AdministraÃ§Ã£o Local, para definir e implementar princÃ-pios gerais para as medidas a aplicar neste sector.

Entretanto, a ComissÃ£o de Trabalhadores da CÃ¢mara Municipal do Porto decidiu manter o dia de greve e, num curto
perÃ-odo de tempo, desenvolveuse um surto de greves em vÃ¡rias cÃ¢maras municipais.

Em 22 de Maio, o MinistÃ©rio da AdministraÃ§Ã£o Interna propÃ´s-se aplicar de imediato as disposiÃ§Ãµes do Decreto-Lei n.Â
215-A/75, de 30 de Abril, Ã actividade sindical dos trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, bem como a concessÃ£o a
100 por cento do subsÃ-dio de fÃ©rias, a partir do ano de 1975.

Em Junho, foi distribuÃ-do aos trabalhadores o ante-projecto de Estatutos do STAL. Nos dias 26, 27 e 28 do mesmo
mÃªs, realizou-se em Coimbra o 1Âº Congresso Nacional das Autarquias Locais, onde o Â«embriÃ£oÂ» do STAL esteve
presente.

A primeira proposta de tabela salarial foi entregue ao Governo em 24 de Abril, tendo este apresentado a sua contraproposta em 20 de Junho.
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