Associação Sindical Autónoma de Polícia - ASAPOL
Direcção Nacional

Comunicado
Prezados colegas,
Associados e não associados

Nós, não poderemos assinar qualquer tipo de acordo de concertação de novo estatuto no formato e registo
que a senhor Ministra do MAI pretende. Isso é uma regressão aos tempos anteriores à entrada de Portugal
na União Europeia. Isso é regredir ao período da Primeira República.
1. Quanto custa a colocação devida dos agentes e chefes nos índices remuneratórios a que têm
direito?
A estimativa da ASAPOL é que a responsabilidade civil e extra contratual 1, dessa não colocação custarão
35 Euros a 50 euros por mês por profissional. Isso dependerá do valor do nível intermédio de cada
funcionário. Por conseguinte é falso que não exista verba para isso. Em termos absolutos estamos do valor
de cerca de um milhão de Euros ano. Quem é que vai ser responsabilizado2?
2. Quanto custa a atribuição de subsídio de residência de Comandante de Esquadra para
cima?
Será que Portugal só precisa de oficiais da PSP? Não precisa de agentes nem de chefes?
Afinal de contas, os agentes e chefes também ficam deslocados da sua morada para virem prestar serviço
na PSP.
3. Quanto custa ao erário público a utilização de viaturas do Estado em actos não oficiais ou
de representação?
Combustível, portagens e afins.
4. Direito ao trabalho?
Sim, mas com o respectivo direito ao descanso e férias. Portugal na UE, mas as directivas comunitárias
não são aplicadas porque motivo? Vejam o que diz a Directiva 2003/88/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho Europeu. Na PSP esta directiva não se está a aplicar. Porquê?
Pré aposentação ou aposentação indexada às entradas na corporação?
Não, podemos aceitar essa imposição!
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Delegação Madeira: Estrada de Santo António da Serra, nº 529 Sítio dos Casais 9100-268 Santa Cruz

