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18 de Maio, Assembleia Geral de Associados
28-Abr-2011

ALTERAÃ‡ÃƒO DOS ESTATUTOS DO STAL

No dia 18 de Maio realiza-se a Assembleia Geral de Associados do STAL para votaÃ§Ã£o da alteraÃ§Ã£o de Estatutos
proposta pela DirecÃ§Ã£o Nacional do Sindicato, discutida e aprovada genericamente pelo Conselho Geral do Sindicato
em 15 de Abril de 2011, que entre outras matÃ©rias procede a uma redefiniÃ§Ã£o dos Ã³rgÃ£os do sindicato.Â

Avaliando os estatutos ainda em vigor como um instrumento extremamente importante e adequado ao bom
funcionamento e ao fortalecimento do STAL, a DirecÃ§Ã£o Nacional procura com esta proposta de alteraÃ§Ã£o seguir e
aprofundar a esteira da defesa de um sindicalismo de classe, reivindicativo, de massas e interventivo, um sindicalismo
que nÃ£o deixando de ser proponente e de assumir uma procura negocial e activo na negociaÃ§Ã£o e na contrataÃ§Ã£o
colectiva com as diversas entidades empregadoras na procura de soluÃ§Ãµes justas para os trabalhadores, nÃ£o abdica
nunca da luta como recurso de excelÃªncia para a conquista e a salvaguarda dos seus direitos.

Tal propÃ³sito Ã© naturalmente indissociÃ¡vel do fortalecimento da democracia interna do sindicato, da descentralizaÃ§Ã£o
e da responsabilizaÃ§Ã£o colectiva, da valorizaÃ§Ã£o dos quadros, da participaÃ§Ã£o dos trabalhadores e da sua unidade
em defesa dos interesses individuais e colectivos.

As alteraÃ§Ãµes de fundo propostas prendem-se com a necessidade de adequar os estatutos do sindicato ao quadro legal
existente, profundamente alterado pela Lei 59/2008 e pelo CÃ³digo do Trabalho, de 11 de Setembro, particularmente no
que concerne aos Ã³rgÃ£os e Ã sua composiÃ§Ã£o.

Assim, quer a DirecÃ§Ã£o Nacional do Sindicato quer as DirecÃ§Ãµes Regionais sÃ£o alteradas na composiÃ§Ã£o dos seus
membros, que no caso da primeira passa a contar com 125 membros, quando actualmente esse nÃºmero Ã© de 35, e no
caso das DirecÃ§Ãµes Regionais o nÃºmero de membros tambÃ©m altera substancialmente.

No entanto estes Ã³rgÃ£os, que actualmente reÃºnem em regra uma vez por mÃªs, passam a reunir ordinariamente duas
vezes por ano, ficando a gestÃ£o mais regular do sindicato reservada para uma ComissÃ£o Executiva e Ã³rgÃ£os mais
operativos que aÃ- se formem, como por exemplo o Secretariado e a ComissÃ£o de Permanente da DirecÃ§Ã£o Nacional.

Ã‰ extinto o Conselho Geral, que reÃºne actualmente com cerca de 123 membros, passando no essencial as suas funÃ§Ãµes
a serem desempenadas pela DirecÃ§Ã£o Nacional.

Por forÃ§a da lei a ComissÃ£o de FiscalizaÃ§Ã£o e contas passa a designar-se Conselho fiscalizador, ao passo que a
Mesa da Assembleia Geral e as Mesas das Assembleias Regionais mantÃªm a actual designaÃ§Ã£o e composiÃ§Ã£o.

Ainda no plano da organizaÃ§Ã£o Ã© clarificada a constituiÃ§Ã£o da Coordenadora Regional dos aÃ§ores, que se propÃµe
seja composta pelos membros da regiÃ£o integrantes da ComissÃ£o Executiva Nacional, por um membro de cada uma
das DirecÃ§Ãµes Regionais de SÃ£o Miguel, Angra do HeroÃ-smo e Horta, respectivamente, e pelo membro da ComissÃ£o
Permanente que acompanha a regiÃ£o.

Porque se procurou aproveitar esta alteraÃ§Ã£o estatutÃ¡ria para reflectir as mudanÃ§as da sociedade e a experiencia de
anos, algumas matÃ©rias sofrem ainda alteraÃ§Ã£o, de que Ã©Â exemplo a proposta de institucionalizaÃ§Ã£o da figura da
ConferÃªncia, que nos estatutos actualmente em vigor nÃ£o tem qualquer obrigatoriedade de reuniÃ£o e agora se propÃµe
que reÃºna ordinariamente uma vez em cada mandato (quatro em quatro anos).
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Na pratica pretende-se criar a obrigatoriedade de ser realizado um fÃ³rum mais amplo, uma vez por cada mandato,
envolvendo mesmo trabalhadores associados a eleger nos locais de trabalho e abordando as grandes questÃµes
reivindicativas do sector, da vida do sindicato e da sua organizaÃ§Ã£o interna.

TambÃ©m o princÃ-pio da liberdade sindical Ã© alterado e passa a incluir as questÃµes do gÃ©nero, nacionalidade e
orientaÃ§Ã£o sexual, ao mesmo tempo que se retira, porque jÃ¡ desnecessÃ¡ria, a salvaguarda da sindicalizaÃ§Ã£o em
caso de cumprimento do serviÃ§o militar obrigatÃ³rio.

A DirecÃ§Ã£o Nacional do STAL considera que com esta proposta de alteraÃ§Ã£o estatutÃ¡ria, que foi objecto de uma
profunda discussÃ£o pela estrutura do sindicato e conta com dezenas de alteraÃ§Ãµes e sugestÃµes face ao documento
inicial, Ã© dado mais um passo para a solidificaÃ§Ã£o do sindicato, garantindo a sua democraticidade e unidade nacional,
bem como os princÃ-pios fundamentais que o regem, particularmente um sindicalismo de classe e de massas,
revolucionÃ¡rio, participativo, reivindicativo e solidÃ¡rio.

No dia 18 serÃ£o constituÃ-das mesas fixas e volantes nos diversos locais de trabalho, que entretanto estÃ£o a ser
divulgadas junto dos associados.

A participaÃ§Ã£o de todos Ã© fundamental para a afirmaÃ§Ã£o e a vitalidade do STAL
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