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Caros collegas,

No dia 12
1 de Outuubro de 20017, decorreerá em Lissboa, uma manifestaçãão organizaada pela
Comissãoo Coordenadora Permaanente dos Sindicatos
S
e Associaçõees dos Profi
fissionais daas Forças
e Serviçoos de Seguurança, estrrutura essa que reúne elementos da PSP, G
GNR, SEF,, Polícia
Marítimaa, ASAE e Guarda
G
Prisiional, e de que
q a ASFIC/PJ (membbro fundadoor), desde há
h alguns
anos que não faz parrte por motiivos que se prendem esssencialmennte com a ddefesa, por parte
p
das
Forças dee Segurançaa, de um sisttema sustenntado numa vertente poolítico/securritária.

Para além
m de outrass reivindicaçções, adstriitas ás necessidades, esssencialmennte da PSP e GNR,
um dos principais
p
fo
focos
em appreço prendde-se com a possibilidaade dos desscongelamentos das
carreiras remuneratóórias no próxximo ano dee 2018.

a carreirass da função
o pública
O debatee do desconngelamento das carreirras envolvendo todas as
que se enncontravam sem progreessões, apennas exclui os OPC que tiveram estta situação atenuada
a
ao longo dos últimos anos, não sendo este o caso da PJ.
P Enquannto todos oss outros org
ganismos
ma camuflaada.
da AP se encontravaam sem proggressões, ouutros houve que os tiveeram, de form

q concernne à maioriaa dos OPC representad
dos nesta plataforma, a realidade é muito
Ora, no que
distinta da
d nossa, pois
p
são estruturas
e
q
que
têm viindo, pese embora oss constrang
gimentos
orçamenttais nos últiimos anos, e derivadoss da crise, a serem“prom
movidos” dde forma reiiterada e
com reduuzido prejuízzo nas suas carreiras. Este
E quadro menos prejjudicial nãoo ocorreu naa PJ, que
depende de concurrsos para a progressãão vertical na carreirra, pois a devida pro
ogressão
horizontaal (elevaçãoo remunerattória por escalões na categoria),
c
e
encontra-se
congelada há mais
de uma década.
d
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p
rever nas recenttes noticias na comunnicação sociial, a expreessão da
Assim, e como se pode
manifestaação em appreço, é exaacerbada e exibida peelo sindicatoo da PSP m
mais repressentativo
(ASPP/PS
SP) não haavendo naquuele discursso, qualqueer alusão aoo problema de outras forças e
serviços de
d segurançça, muito menos de um
ma organizaçção que não está inseridda no MAI.

C/PJ, não teeve conheccimento form
mal da maanifestação marcada
A Direçãão Nacionall da ASFIC
para o diia 12 de Ouutubro, não foi convidaada, e como
o já foi refeerido em annterior comu
unicado,
esta DN ASFIC/PJ,
A
var a sua esstratégia asssente na neg
gociação
mantêm-se determinadda a conserv
e gestão política naas sedes próóprias, daqquilo que sãão os intereesses dos sseus associaados, da
organizaçção da PJ em geral e dos restanntes funcion
nários em paarticular, noomeadamen
nte e em
concreto,, na revisãoo urgente e agendada da LOPJ e respectivo regime esttatutário daas nossas
carreiras,, conjuntam
mente e em estreita
e
colabboração com
m a atual Srra. Ministraa da Justiça.

Pelo expoosto e apesar de concoordarmos coom as reivin
ndicações das
d associaçções de policias em
causa, a ASFIC/PJ
A
n se fará representar
não
r
n demonsstrações púbblicas agenddadas.
nas

O Pressidente Naccional

Ricardo Valad
das
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