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EDITAL  Nº 07/IX-2º/2006 
 

 (Moção/Deliberação de Solidariedade com  

as Lutas dos Trabalhadores) 

 

EU,  JOSE MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL DO CONCELHO DE ALMADA  

Faço público que na Primeira Reunião da Sessão Extr aordinária realizada no dia 20 

de Novembro de 2006, a Assembleia Municipal de Alma da aprovou a seguinte 

Moção/Deliberação: 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO  

O Governo do PS continua a seguir fielmente as polí ticas de direita com patrocínio 

do Presidente da República em que se destaca o desm antelamento da 

administração pública, a alienação das funções soci ais do Estado, o ataque aos 

serviços públicos e a intensificação da ofensiva co ntra os direitos e conquistas 

sociais dos trabalhadores e do povo. 

Os trabalhadores da Administração Pública estão a s ofrer a maior e mais injusta 

ofensiva aos seus direitos, ao ponto de porem em ca usa o próprio direito ao 

trabalho, com a admissão de despedimentos sem justa  causa em clara violação à 

Constituição, que determina a promoção e execução d e políticas de pleno 

emprego. O Governo impõe aos trabalhadores da admin istração pública que 

paguem a crise, de que os Governos são responsáveis , determina uma 

actualização salarial abaixo da inflação, 1,5%, e a umenta-lhes o desconto para a 

ADSE em 0,5%. 

Nos próximos tempos vão continuar a estar em causa aspectos fundamentais para 

o País e a vida dos Cidadãos, como o futuro dos Ser viços Públicos e da 

Administração Pública, da Segurança Social, do Serv iço Nacional de Saúde, do 



  

 
MUNICIPIO DE ALMADA 

 

Assembleia Municipal 

EDITAL  Nº 07 

2 

Ensino, mas também dos salários e direitos dos trab alhadores em geral e da 

administração pública em particular, as leis do tra balho, os direitos democráticos. 

Nestes termos, a Assembleia Municipal de Almada reu nida em Sessão Plenária no 

dia 20 de Novembro de 2006, delibera: 

� Saudar os trabalhadores em luta, os participantes n a greve da 

Administração Pública realizada nos dias 9 e 10 de Novembro, os 

professores, os estudantes, bem como as acções de p rotesto e luta de 

diversos sectores, empresas e camadas sociais, que exigem o fim da 

ofensiva em curso contra quem trabalha e um novo ru mo para Portugal que 

proporcione desenvolvimento sustentável, trabalho c om direitos e justiça 

social; 

� Saudar em particular a manifestação nacional geral de protesto convocada 

pela CGTP-IN para o próximo dia 25 de Novembro, de exigência de uma 

profunda mudança das políticas governativas. 

 
 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM 

ASSINADO E IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DE STE CONCELHO. 

 
 
Almada, em 21 de Novembro de 2006 
 

                                                   O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

       

 (JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 


