
    AOS POLÍCIAS MUNICIPAIS

 GREVE NACIONAL 
 DIA 19 NOVEMBRO
 POR UMA CARREIRA 
 E CONDIÇÕES DE TRABALHO DIGNAS

A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas
e Sociais,  decidiu convocar uma greve nacional  dos polícias municipais,  a
realizar no próximo dia 19, para exigir das Autarquias Locais e do Governo, a
dignificação da carreira e das condições de trabalho.

Há largo tempo que se arrasta o processo de degradação da carreira e das condições de trabalho
dos polícias municipais, que para além de auferirem salários que não são compatíveis com as
responsabilidades que lhes são exigidas, vêem muitos municípios imporem-lhes funções que vão
para  além  das  legalmente  fixadas.  Por  outro  lado,  a  cada  dia  que  passa,  degradam-se  as
condições de trabalho, com falta de segurança no desempenho das suas funções e uniformes e
equipamento individual e colectivo envelhecido.

Os municípios com corpos de polícia municipal, em diversos casos, apesar de precisarem dos
respectivos profissionais, não mostram qualquer vontade de em sede própria e em conjunto com o
governo, encontrar soluções para os problemas aqui apontados, como se viu na reunião que a
nossa Federação teve com a ANMP, em 8 de Julho passado, quando nos transmitiram que apesar
de concordarem com a revisão dos uniformes, pensam que só poderão atribuir os novos num
prazo de três anos.

Por outro lado, da parte do Governo, é imperioso o envolvimento das entidades que têm tutela
sobre  as  polícias  municipais,  concretamente,  a  Secretaria  de  Estado  da  Administração
Interna(com quem temos vindo a reunir) e a Secretaria de Estado da Administração Local, para
serem encontradas as respostas para a parte das reivindicações dos polícias municipais que lhes
compete satisfazer:

• A definição da carreira como especial e respectiva valorização;

• A atribuição de suplemento de risco; 

• A aprovação de um novo regulamento de uniformes;

• A aprovação de um regulamento de formação.

A convocação desta greve nacional de polícias municipais, tem por objectivo exigir dos Municípios
que, por um lado, respeitem o regime legal actualmente em vigor, nomeadamente, no que toca ao
conteúdo funcional  e,  por  outro,  se empenhem em conjunto com o Governo,  no processo de
negociação da revisão do estatuto dos polícias municipais.

PELA DIGNIFICAÇÃO DA CARREIRA 
E DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO!

GREVE NACIONAL DOS POLÍCIAS MUNICIPAIS 
19 DE NOVEMBRO

Lisboa, 11 de Novembro de 2014 A FNSTFPS


