
AOS ELEMENTOS DA CARREIRA
DA POLÍCIA MUNICIPAL

POR UM ESTATUTO DIGNO!

VIGÍLIA À PORTA DO MAI
20 DE MARÇO-11.00HORAS

O  Ministro  da  Administração  Interna  continua  sem  dar  resposta  aos
sucessivos  pedidos  de  reunião,  para  negociar  a  Carta  Reivindicativa  dos
Elementos da Polícia Municipal, entregue em Abril  do ano passado no MAI,
com a exigência de negociação nos termos da Lei nº 23/98, de 26 de Maio.

De então para cá, várias foram as promessas, que disso não passaram, de que o assunto estava
a ser analisado e que em “breve”, nos seria dada uma resposta. A última destas promessas foi
feita por um assessor do MAI, em 27/08/2013, no decorrer de uma reunião naquele Ministério,
ainda que a propósito de outro processo reivindicativo. O dito assessor disse-nos então que, no
prazo máximo de um mês seríamos chamados para discutir a questão da Polícia Municipal.

Contudo e apesar  de posteriores contactos e ofícios  dirigidos ao Ministro,  daquele lado só o
silêncio!

Isto não pode continuar e como tal, remetemos nesta data ao Ministro da Administração Interna,
hoje mesmo, um ofício em que damos como prazo para a marcação da reunião pretendida, o dia
15 de Março, sem o que os elementos da Polícia Municipal serão convocados pelos Sindicatos da
nossa Federação, para a luta reivindicativa.

Em  concreto  e  isto  mesmo  é  dito  no  ofício  remetido  ao  Ministro,  a
ausência de resposta deste,  determinará a realização de uma VIGÍLIA,
junto ao MAI, no Terreiro do Paço, a partir das 11.00 horas, do dia 20 de
MARÇO.
A todos os polícias municipais, fazemos desde já o apelo para que se mobilizem, com vista à
participação nesta acção de luta  e contactem o respectivo Sindicato,  para a organização dos
transportes para Lisboa.

POR UM ESTATUTO DIGNO!
VAMOS À LUTA!
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