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SAUDAÇÃO À LUTA DOS TRABALHADORES DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública saúda a grande manifestação de hoje, dia
17, da Administração Local, hoje, dia 17 de Maio, sob o lema «Em defesa dos Salários, Carreiras,
Suplementos, 35 horas para todos».

A acção,  promovida conjuntamente com STAL – Sindicato dos  Trabalhadores  da Administração
Local e o STML - Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa, no Largo da Estrela e que
terminou junto da Secretaria de Estado das Autarquias Locais com entrega das reivindicações é a
demonstração de que apenas com a luta se conquistam direitos.

A  FCSAP,  sublinhando os  avanços  já  conquistados com a  luta,  acompanha a  análise  de que o
Orçamento do Estado revela «limitações e insuficiências que bloqueiam uma resposta decidida às
enormes  desigualdades  e  problemas  que  se  acumularam  nas  últimas  décadas  e  marcam
fortemente a sociedade portuguesa».

A esmagadora maioria dos trabalhadores da Administração Local (cerca de 77%) aufere salários
abaixo dos 1500 euros, não beneficiando assim de qualquer reposição remuneratória, apesar de
terem sofrido nos últimos cinco anos uma perda de poder de compra que ronda os 20 por cento.

Com  os  seus  magros  salários  congelados  desde  2010,  os  trabalhadores  do  sector  tiveram de
suportar o aumento dos preços (7% desde 2010), um enorme aumento de impostos e uma subida
de 133 por cento da taxa de desconto para a ADSE que passou de 1,5 para 3,5 por cento do salário
bruto.

Assim, com toda a solidariedade, a FCSAP subscreve as propostas de combate à precariedade
de milhares de trabalhadores  sem quaisquer direitos,a laborar nas autarquias  e empresas  de
âmbito local, a revogação do regime dos contratos Emprego/Inserção (CEI); a alteração do regime
de contratação a termo, de forma a restringir a sua aplicação e a permitir a sua transformação em
contratos sem termo; a abertura de procedimentos concursais para a admissão de trabalhadores
em situação de precariedade; a garantia do ingresso na respectiva carreira dos jovens estagiários.

Defender os serviços públicos, a água pública, a ADSE dos e para os trabalhadores e a oposição aos
objectivos e conteúdos dos acordos de livre comércio, conhecidos pelas siglas TTIP, CETA e TISA,
alertando para os perigos que representam para a soberania nacional,  os serviços públicos, os
direitos sociais e laborais são reivindicações que a FCSAP abraça e defende.

Com os trabalhadores, defender, repor e conquistar direitos!
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