Bloco de Esquerda - Distrito de Viseu

SCUT's: "Peçam, Senhores candidatos pelo PS, PSD e CDS, quanto antes, desculpa
aos visienses"
30-Mai-2011

Os candidatos Ã Assembleia da RepÃºblica por Viseu do PS Vieram exigir publicamente ao PSD que se desculpe,
perante o PS e os visienses, a propÃ³sito da introduÃ§Ã£o de portagens na A 24 e na A 25.
Â
O Bloco de Esquerda associa-se a esta exigÃªncia, quanto ao PSD, mas alarga-a tambÃ©m ao CDS e ao PS. PeÃ§am,
Senhores candidatos pelo PS, PSD e CDS,Â quanto antes, desculpa aos visienses pelo atentado que a vossa atitude
constituÃ- ao rendimento das famÃ-lias e ao desenvolvimento econÃ³mico da regiÃ£o.
Â
Nesta matÃ©ria, a falta de palavra do PS Ã© escandalosa, atento o compromisso eleitoral que assumiram em 2009, com os
eleitores de Viseu: prometeram a manutenÃ§Ã£o das SCUTS, isto Ã© o seu nÃ£o portajamento. Importa, pois, que sejam
consequentes e nÃ£o se escondam atrÃ¡s do PSD para justificar a falta de palavra. O Bloco de Esquerda pretende que,
definitivamente, o PS assuma as suas responsabilidade e esclareÃ§a se irÃ¡, ou nÃ£o, implementar as portagens na A 24
e A 25. Basta de atirar a pedra e esconder a mÃ£o, uma atitude claramente irresponsÃ¡vel e infantil do PS Viseu!

Mais, o portajamento da A 24 e da A 25 implica o pagamento de rendas extra aos concessionÃ¡rios, como
compensaÃ§Ã£o de revisÃ£o das Parcerias PÃºblico Privadas. Assim, o contribuinte passa a pagar com â€œas duas mÃ£osâ€
Paga as portagens, e paga a ruinosa e ilegal alteraÃ§Ã£o das compensaÃ§Ãµes aos concessionÃ¡rios destas vias. Para uns
tudo e para outros nada. Ã‰ esta a polÃ-tica do PS, PSD e CDS, ao defenderem o portajamento das portagens.
Â
Neste cenÃ¡rio de falta de confianÃ§a, nÃ£o podemos deixar passar em claro a questÃ£o da reorganizaÃ§Ã£o do mapa
administrativo das autarquias locais. JosÃ© Junqueiro, cabeÃ§a de lista do PS/Viseu e SecretÃ¡rio de Estado da
AdministraÃ§Ã£o Local, em vÃ¡rios debates, disse que nÃ£o haveria extinÃ§Ã£o de MunicÃ-pios.
Â
Ora, o memorando de entendimento com a Troika CE/BCE/FMI expressamente diz: â€œ3.43. Reorganizar a administraÃ§Ã£o
do governo local. Existem actualmente cerca de 308 municÃ-pios e 4.259 freguesias. Em Julho de 2012, o governo vai
desenvolver um plano de consolidaÃ§Ã£o para reorganizar e reduzir significativamente o nÃºmero de tais entidades. O
Governo vai implementar esse plano com base em acordo com o pessoal da CE e do FMI. Estas mudanÃ§as, que
entrarÃ£o em vigor no inÃ-cio do prÃ³ximo ciclo eleitoral local, vÃ£o melhorar o serviÃ§o,aumentar a eficiÃªncia e reduzir
custos.â€•.
Â
Assim, sendo o PS, PSD e CDS, subscritores do memorando de entendimento com a Troika CE/BCE/FMI devem
esclarecer, de forma cabal, quais os municÃ-pios que pretendem extinguir no distrito de Viseu, para que nÃ£o tenhamos
de voltar a enfrentar esta falta de palavra, que tanto afecta a confianÃ§a na relaÃ§Ã£o eleitores/eleitos. Para que nÃ£o
mais se continuem a desculpar uns com os outros.

Acede ao Dossier SCUT's para saberes toda a verdade sobre as portagens:

http://viseu.bloco.org/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=25&Itemid=62
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