Coligação Democrática Unitária

MOÇÃO
Sobre o Orçamento de Estado para 2014
Considerando que o Orçamento de Estado para 2014:
a)Acentua a redução das verbas previstas para as autarquias locais e para os
serviços públicos em geral impondo a degradação de direitos básicos para a
população como são a educação, a saúde e os serviços de apoio social;
b) Promove medidas de ingerência e de tutela sobre as autarquias locais que
põem em causa a sua capacidade de decisão autónoma;
c) Prossegue a política de degradação de rendimentos aos trabalhadores e
reformados e continua a impor cortes nos apoios sociais que mantêm milhões de
pessoas na pobreza em Portugal.
d) Impõe uma política de acumulação de riqueza de grandes grupos económicos
e financeiros que viram os seus lucros aumentar em 2013 como resultado da
política praticada.
e) Implica a manutenção de um elevado nível de desemprego e uma política de
baixos salários alimentada por um ordenado mínimo nacional cada vez mais
desvalorizado.
A Câmara Municipal de Loures, reunida em 9 de Janeiro de 2014 delibera:
1. Denunciar a diminuição de recursos financeiros para as autarquias locais
impedindo-as de colocar à disposição da população as melhores soluções para a
melhoria da qualidade de vida naquilo que são as suas competência;
2. Prestar a sua solidariedade para com os que sofrem quotidianamente com
estas opções políticas em particular a todos os que perderam os seus empregos
nos últimos anos;
3. Exigir uma mudança de política que através de uma renegociação da dívida
permita investir no desenvolvimento do país e no aumento dos salários e pensões
pondo fim ao declínio económico que afeta seriamente quem trabalha mas
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também pequenos e médios empresários que vêem a sua situação a degradar-se
dia após dia;
4. Rejeitar as privatizações de importantes serviços como por exemplo os CTT e
em particular a EGF que a ser concretizada iria passar para as mãos de privados
a VALORSUL, empresa que todos os anos entrega os seus lucros ao Estado e
aos municípios associados.
Loures, 8 de Janeiro de 2014

O Presidente da Câmara e os Vereadores da CDU
na Câmara Municipal de Loures
Bernardino Soares
Paulo Piteira
Maria Eugénia Coelho
António Pombinho
Tiago Matias

A ser aprovada esta moção deverá ser enviada:
- Ao Sr. Presidente da República
- Ao Sr. Primeiro-Ministro
- À Srª. Presidente da Assembleia da República
- Aos partidos políticos com representação parlamentar
- À VALORSUL e aos CTT
- Aos representantes dos trabalhadores dos CTT e da VALORSUL

