
AOS POLÍCIAS MUNICIPAIS

SECRETÁRIA DE ESTADO ADJUNTA 
E DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

COMPREMETE-SE COM INÍCIO DA NEGOCIAÇÃO 
DO CADERNO REIVINDICATIVO EM MAIO

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais
reuniu com  a  Secretária  de  Estado  Adjunta  e  da  Administração  Interna  (SEAAI),  no
passado  dia  20  de  Abril,  a  quem  finalmente  se  conseguiu  apresentar o  Caderno
Reivindicativo dos Polícias Municipais.

A SEAAI assumiu o compromisso de iniciar, em maio, o processo negocial com a nossa
Federação,  que  envolverá  também  a  Secretaria  de  Estado  da  Administração  Local
(SEAL).

Em negociação estarão:

 A definição da carreira de polícia municipal, como carreira especial;
 A atribuição do suplemento de risco, penosidade e insalubridade;
 A revisão das atribuições, competências e funções;
 A reposição do vínculo de nomeação;
 A atribuição da natureza de orgão de polícia criminal, aos polícias municipais;
 A criação de um código deontológico e de um estatuto disciplinar próprio;
 A definição de um plano de formação profissional específico;
 O direito à isenção de licença de uso e porte de arma.

Até  ao  início  do  processo  negocial, a  Federação  apresentará  proposta  de  protocolo
negocial, com a definição das prioridades na negociação das matérias,  periodicidade e
tempo de duração do processo negocial.

A SEAAI  comunicou que pretende reunir  previamente  com a Secretária de Estado da
Administração  Local  e  com  a  Direcção  da  Associação  Nacional  dos  Municípios
Portugueses.

Sobre a aplicação do novo regulamento de uniformes - e dos problemas que estão a
surgir -, a SEAAI comprometeu-se  em analisar assunto para se encontrar solução técnica
e legislativa que permita o acesso das autarquias locais, com corpos de polícia municipal,
à Plataforma do MAI, de aquisição de uniformes, instrumento facilitador de distribuição
dos uniformes e de redução de custos.



Após quatro meses de espera  pela  marcação desta  reunião,  conseguimos finalmente
entregar o Caderno Reivindicativo para as Polícias Municipais e obter o compromisso da
Tutela,  para a negociação das reivindicações dos trabalhadores.  E já que,  em 23 de
fevereiro,  a Secretária de Estado da Administração Local  também afirmou ter vontade
política para a negociação das matérias, consideramos estarem reunidas as condições
para iniciarmos o processo negocial.

Vale  a  pena  a  persistência  na  luta  e  reafirmamos  que  os  trabalhadores,  quando
organizados nos Sindicatos desta Federação, são colectivamente mais fortes.

MANTÉM-TE INFORMADO!

SINDICALIZA-TE!
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