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Cresce o ataque ao Poder Local e aos seus trabalhadores
24-Abr-2012

REFORMA DO SECTOR EMPRESARIAL LOCAL
E ESTATUTO DO PESSOAL DIRIGENTE

O STAL reuniu ontem, 23, com o SecretÃ¡rio de Estado da AdministraÃ§Ã£o Local, para discussÃ£o do projecto legislativo
respeitante ao Estatuto do Pessoal Dirigente da AdministraÃ§Ã£o Local e do anteprojecto de Regime JurÃ-dico da
Actividade Empresarial Local e das ParticipaÃ§Ãµes Locais.

O STAL considera que estamos perante dois projectos de diploma (um
projecto de lei e um projecto de proposta de lei) que aprofundam a
ofensiva do actual governo PSD/CDS-PP contra o Poder Local DemocrÃ¡tico,
os seus trabalhadores e os serviÃ§os pÃºblicos que prestam Ã s populaÃ§Ãµes,
projectos que nÃ£o podem deixar de ser associados aos objectivos
entretanto tambÃ©m jÃ¡ anunciados em torno da mobilidade geral e especial e
das rescisÃµes de contrato de trabalho na AdministraÃ§Ã£o PÃºblica.Â

Estando embora prevista nova ronda negocial, o STAL manifesta a sua firme oposiÃ§Ã£o aos objectivos preconizados
pelo governo nestes dois projectos legislativos, porquanto ambos enfermam de um espÃ-rito destruidor dos serviÃ§os
pÃºbicos locais, visando a sua externalizaÃ§Ã£o e privatizaÃ§Ã£o, e aprofundam o ataque aos direitos dos seus
trabalhadores, particularmente aos postos de trabalho.

Num sector em que sÃ£o visÃ-veis e assumidas pela generalidade dos autarcas as carÃªncias de recursos humanos, Ã©
para o STAL inadmissÃ-vel que se insista numa filosofia cega e economicista de reduÃ§Ã£o de trabalhadores das
autarquias, filosofia que a vingar redundarÃ¡ inevitavelmente no enfraquecimento dos serviÃ§os essenciais prestados
pelo Poder Local DemocrÃ¡tico e no consequente agravamento das condiÃ§Ãµes de vida das populaÃ§Ãµes.

ReduÃ§Ã£o do pessoal dirigente â€“ engodo e populismo

O STAL nÃ£o pode deixar de relembrar que os municÃ-pios ainda recentemente procederam a uma reorganizaÃ§Ã£o
obrigatÃ³ria de serviÃ§os (D. Lei 305/2009, de 23-10), pelo que estamos perante um projecto de lei que se torna
redundante, obrigando os municÃ-pios a novas reorganizaÃ§Ãµes, para alÃ©m de que promove uma inadmissÃ-vel
interferÃªncia na esfera das competÃªncias das assembleias municipais e procura restringir a autonomia do Poder Local.

Por outro lado, tratando-se de um projecto de lei que visa supostamente dar cumprimento aos objectivos de reduÃ§Ã£o
de despesa pÃºblica impostos pela troika, o STAL considera completamente irrealista a anunciada verba de 40 milhÃµes
de euros que alegadamente serÃ£o Â«poupadosÂ» com a reduÃ§Ã£o de cargos dirigentes, porquanto a maioria destes
trabalhadores estÃ£o vinculados Ã AdministraÃ§Ã£o Local e regressarÃ£o Ã s suas categorias de origem de tÃ©cnicos
superiores, com vencimentos muito aproximados aos auferidos como dirigentes.

O STAL nÃ£o pode deixar de alertar que estamos perante uma medida claramente populista e um engodo que urge
desmascarar, que promovendo a drÃ¡stica reduÃ§Ã£o dos chefes de divisÃ£o na AdministraÃ§Ã£o Local acarretarÃ¡ a
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consequente reduÃ§Ã£o das actividades subjacentes aos sectores de trabalho em causa, provocando nefastos efeitos
sobre os postos de trabalho e os serviÃ§os pÃºblicos prestados Ã s populaÃ§Ãµes.

Sector empresarial local - uma reforma para privatizar

No seguimento do jÃ¡ anunciado pelo Documento Verde para a Reforma da AdministraÃ§Ã£o Local, o anteprojecto de
Regime JurÃ-dico da Actividade Empresarial Local e das ParticipaÃ§Ãµes Locais procura destruir dezenas de empresas
locais, promove a sua privatizaÃ§Ã£o e ataca milhares de postos de trabalho.

Trata-se de um projecto que prevÃª a extinÃ§Ã£o obrigatÃ³ria de dezenas de empresas em funÃ§Ã£o de critÃ©rios
economicistas e irracionais (em funÃ§Ã£o da participaÃ§Ã£o da autarquia no capital social; do saldo entre vendas e gastos
totais nos Ãºltimos trÃªs anos; do peso das autarquias nas receitas e dos resultados da empresa), que nÃ£o tÃªm em conta
a funÃ§Ã£o de serviÃ§o pÃºblico hoje acometida a estas entidades, muitas em Ã¡reas tÃ£o sensÃ-veis como os transportes
municipais ou os resÃ-duos sÃ³lidos.

O STAL salienta que apenas pela aplicaÃ§Ã£o da primeira das regras apontadas na proposta governamental (que a
autarquias tenha que cumprir obrigaÃ§Ãµes assumidas pela empresa local quando o seu capital social se revele
insuficiente), mais de metade das empresas do sector serÃ£o afectadas por uma autÃªntica pena de morte que aquela
regra impÃµe.

Mas o projecto vai mais longe e, como aliÃ¡s o sindicato hÃ¡ muito vem denunciando, prevÃª regras para a nÃ£o
dissoluÃ§Ã£o das empresas sempre que as autarquias externalizem os seus serviÃ§os ou quando vendam a totalidade
das suas participaÃ§Ãµes nestas â€“ ou seja, quando promovam a privatizaÃ§Ã£o.

Quanto aos trabalhadores e os seus postos de trabalho, o governo procura dar a entender no projecto de diploma que
garante o que afinal promove em sentido contrÃ¡rio, pois prevendo-se que as autarquias podem receber nos seus mapas
de pessoal aqueles que aÃ- estÃ£o colocados em contrato individual de trabalho, esta possibilidade ocorre apenas
enquanto nÃ£o se concretizar a dissoluÃ§Ã£o obrigatÃ³ria e a sua integraÃ§Ã£o efectiva dependerÃ¡ da abertura de
concursos de ingresso.

Num quadro em que se procura nitidamente empurrar as autarquias para a privatizaÃ§Ã£o dos serviÃ§os prestados pelas
empresas locais, em que estÃ£o em curso medidas legislativas que impÃµem uma reduÃ§Ã£o inadmissÃ-vel de
trabalhadores no Poder Local, onde o Governo prepara tambÃ©m a aplicaÃ§Ã£o da mobilidade especial e das rescisÃµes de
contratos de trabalho, o STAL manifesta profunda apreensÃ£o face Ã s medidas preconizadas neste projecto de diploma,
que considera inaceitÃ¡veis.
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