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COMUNICADO
Lei Orçamento De Estado Para 2013
Em carta datada de 18OUT2012, o Exm.º Senhor Ministro da Administração Interna vem
anunciar a suspensão da passagem às situações de reserva, pré-aposentação ou
disponibilidade, anunciando que aquelas ficam suspensas durante o ano de 2013.
Uma vez mais estamos perante um totalitarismo e uma violação dos direitos fundamentais dos
Polícias. É urgente pôr fim a este tipo de violações sistemáticas da Constituição da República
Portuguesa (CRP).
Colegas, independentemente, de serem associados deste Sindicato ou não, temos que nos unir
e pedir a desvinculação da PSP da Lei 12-A/2008 (Estabelece os regimes de vinculação, de carreiras e
de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas).

Nós Polícias, somos de facto diferentes dos trabalhadores da Função Pública. Uma das
diferenças é não haver direito à greve.
Então, está na hora de rever de facto e de direito a legislação. Estar vinculado a uma Lei que só
se aplica à PSP em parte, não interessa.
Um tratamento diferente não implicando a mediocridade de suspensão dos nossos direitos,
como proposto pelo Ministério da Administração Interna.
A Constituição República Portuguesa é o mais elevado edifício jurídico que um país detém. A
sua suspensão significa a morte desse Estado de Direito. Significa a entrada no totalitarismo.
Colegas, sindicalizados e não sindicalizados, juntem-se a nós numa só voz a pedir um
tratamento JUSTO e EQUILIBRADO, para que exista a paz e a tranquilidade pública e um
futuro com dignidade na PSP.
Para isso, é imperativo mostrar ao país que este Governo continua em ventilação artificial desde
o dia 07SET2012.
A tentativa de suspender a Constituição da República mais uma vez, ao anunciar a suspensão do
direito à pré-aposentação é outro ABUSO DE PODER.
Contamos contigo, porque tu, caro colega, podes contar connosco.
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