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Manifestação nacional em defesa das freguesias
28-Mar-2012

SÃ•BADO, 31 DE MARÃ‡O, LISBOA
SaudaÃ§Ã£o e apelo. Considerando:
ÂÂ Â

1.Â Â Â Que, afirmando vir estabelecer os objectivos, os princÃ-pios e os parÃ¢metros da reorganizaÃ§Ã£o administrativa
territorial autÃ¡rquica, a proposta de lei 44/XII, radica no propÃ³sito de afastar o mais possÃ-vel as populaÃ§Ãµes de
verdadeiros centros comunitÃ¡rios, o que, segundo os parÃ¢metros que define, conduzirÃ¡ Ã extinÃ§Ã£o de cerca de 1.500
Freguesias;

2.Â Â Â Que a iniquidade desta proposta Ã© uma machadada profunda na organizaÃ§Ã£o do Poder Local, comeÃ§ando por
atacar, estrategicamente, as autarquias de menor dimensÃ£o, ainda que todas de idÃªntica importÃ¢ncia, radicando num
processo que nÃ£o foi alvo de audiÃ§Ã£o credÃ-vel junto dos diversos actores que intervÃªm no sector, sejam eles as
populaÃ§Ãµes e suas associaÃ§Ãµes, os autarcas ou os trabalhadores;

3.Â Â Â Que, baseada no memorando da troika e supostamente com o intuito de combater a actual crise econÃ³mica que o
paÃ-s atravessa, esta proposta nÃ£o foi, tanto quanto se sabe, objecto de qualquer estudo credÃ-vel e omite
completamente os montantes supostamente poupados ao erÃ¡rio pÃºblico, o que naturalmente sempre seriam irrisÃ³rios,
comparativamente com os inestimÃ¡veis serviÃ§os pÃºblicos que as Freguesias prestam Ã s respectivas comunidades;

4.Â Â Â Que, envolvendo trabalhadores e respectivos direitos, a proposta nÃ£o foi sujeita a qualquer processo de
negociaÃ§Ã£o com o STAL e omite completamente as medidas que nesse Ã¢mbito sÃ£o preconizadas, particularmente no
que concerne Ã salvaguarda dos postos de trabalho;

O Sindicato Nacional dos trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local (STAL) saÃºda a ManifestaÃ§Ã£o Nacional em defesa
das Freguesias convocada para o prÃ³ximo sÃ¡bado, 31 de MarÃ§o, apelando particularmente aos trabalhadores das
freguesias para que nela participem activamente, juntando aos objectivos gerais desta jornada de luta a defesa dos
seus direitos e postos de trabalho.
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