MOÇÃO
EM DEFESA DO SERVIÇO PÚBLICO, DOS POSTOS DE
TRABALHO E DOS DIREITOS
A Câmara Municipal de Vila Real de Santo António vai entregar a privados todo
o serviço público de recolha de resíduos sólidos do concelho, Resíduos
Verdes, lavagem de contentores, limpeza urbana, de praias e ribeiras, bem
como o abastecimento de água e o saneamento urbano.
Este caminho, cuja concretização significa o completo esvaziamento das
funções e dos serviços municipais, é um caminho errado, uma falsa solução,
pois como as soluções de privatização noutros concelhos demonstram, este
caminho conduz mais cedo que tarde, à redução da qualidade dos serviços, à
degradação das condições de trabalho e ao aumento dos custos para o
município e as populações.
A privatização tem igualmente profundas implicações na vida de todos os
trabalhadores e nas condições de trabalho. O objetivo dos privados é fazer
mais com menos, ou seja, explorar mais o trabalho, para aumentar ainda mais
os lucros.
Conhecemos bem a realidade laboral das empresas privadas do sector, com a
prática de salários baixos, a desregulação dos horários de trabalho, a prática
do trabalhador “pau-para-toda-a-obra” como regra, sem direitos, regalias ou as
mais básicas condições de trabalho.
É fundamental salvaguardar o serviço público e todos os direitos conquistados
ao longo de anos de trabalho.
É fundamental salvaguardar o serviço público para defender as populações dos
aumentos dos preços dos serviços e da degradação da sua prestação.
É fundamental salvaguardar o serviço público pelos quais já pagamos tanto
dinheiro por mês, fruto das políticas seguidas pelos governos e por algumas
autarquias nos últimos anos.

Face ao exposto, os trabalhadores da Câmara, da SGU e a população do
concelho, concentrados em Vila Real de Santo António, no dia 26 de novembro
de 2016, decidem:
-

Condenar a opção do executivo municipal de privatização dos serviços
públicos de recolha de resíduos, de água e de saneamento e a sua
transformação em negócio privado, cujas consequências se farão sentir
com especial gravidade nas populações e nos trabalhadores, seja em
preços mais elevados e em serviços de menor qualidade, seja na
degradação das relações de trabalho.

-

Exigir uma gestão municipal de qualidade, assegurando por essa via o
controlo democrático dos serviços, a prestação de melhores serviços às
populações, preços mais acessíveis, mais direitos e melhores condições
de trabalho.

-

Reafirmar que a prestação dos serviços públicos é uma função e uma
responsabilidade pública com o objectivo de servir as populações e
assegurar o respeito pelos princípios da solidariedade, da coesão social
e territorial e da defesa do ambiente.

-

Prosseguir a luta em defesa do serviço público de água e saneamento,
do emprego, dos direitos, por melhores condições de trabalho,
continuando a desenvolver as formas de luta mais adequadas para
atingir este objectivo: travar a privatização dos serviços públicos, exigir a
sua gestão pública e municipal;

Vila Real Stº António, 26 de Novembro de 2016
Os Trabalhadores e a População de Vila Real de Santo António

