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Governo quer militarizar polícias municipais
03-Abr-2004

STAL DENUNCIA OBJECTIVOS DE NOVO PROJECTO DE LEI

O STAL, Sindicato Nacional dos Trabalhadores da AdministraÃ§Ã£o Local, rejeita os objectivos da recente iniciativa
legislativa da maioria PSD/PP na Assembleia da RepÃºblica, visando a revisÃ£o da lei-quadro das polÃ-cias municipais.

Â

O projecto de lei preconiza o alargamento das competÃªncias das polÃ-cias municipais, atribuindo-lhes funÃ§Ãµes que sÃ£o
prÃ³prias das forÃ§as de seguranÃ§a.
Com esta iniciativa, a maioria de direita dÃ¡ corpo Ã intenÃ§Ã£o clara do Governo de se demitir o mais possÃ-vel das suas
responsabilidades em matÃ©ria de seguranÃ§a dos cidadÃ£os, transferindo essas obrigaÃ§Ãµes para as autarquias.

O STAL chama a atenÃ§Ã£o para o facto de o projecto prever a criaÃ§Ã£o de um estatuto disciplinar prÃ³prio para os
polÃ-cias municipais, colocando-os fora da alÃ§ada do estatuto da AdministraÃ§Ã£o Local e Ã mercÃª de uma espÃ©cie de
Â«regime disciplinar militarizadoÂ», com as consequentes restriÃ§Ãµes Ã s suas garantias de defesa.

Por outro lado, o diploma Ã© omisso quanto ao conjunto de reivindicaÃ§Ãµes deste grupo profissional, bem como em
relaÃ§Ã£o Ã s propostas que o STAL tem vindo a apresentar no sentido da dignificaÃ§Ã£o e valorizaÃ§Ã£o das suas
carreiras e da clarificaÃ§Ã£o das respectivas funÃ§Ãµes.

De resto, desde a primeira hora que este Sindicato procurou intervir no processo que conduziu Ã criaÃ§Ã£o das polÃ-cias
municipais, em Agosto de 1999, tendo manifestado sÃ©rias reservas quanto ao regime entÃ£o criado, designadamente no
que respeita Ã definiÃ§Ã£o de competÃªncias e funÃ§Ãµes.

Em consequÃªncia, tal como tÃ-nhamos alertado, os polÃ-cias municipais tÃªm vindo a ser afectos Ã s mais variadas
funÃ§Ãµes, invadindo Ã¡reas que pertencem aos fiscais municipais e Ã s forÃ§as de seguranÃ§a.
Daqui tem resultado uma inexplicÃ¡vel confusÃ£o das fronteiras funcionais, entre uns e outros, geradora de uma
conflitualidade latente que atinge nÃ£o sÃ³ os legÃ-timos interesses dos trabalhadores das diversas carreiras, mas
tambÃ©m pÃµe em causa a adequada protecÃ§Ã£o dos interesses dos cidadÃ£os.

Acresce que o regime vigente adopta um regime de carreiras, incluindo o sistema de remuneraÃ§Ãµes, globalmente
semelhante ao dos tÃ©cnicos-profissionais da AdministraÃ§Ã£o Local, que se encontra extremamente desvalorizado.
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Apesar das reivindicaÃ§Ãµes do STAL, as tabelas de vencimentos nÃ£o se adequam minimamente ao grau de
responsabilidade e complexidade das funÃ§Ãµes dos polÃ-cias municipais, os quais nÃ£o beneficiam sequer de um
suplemento remuneratÃ³rio condizente com o elevado risco a que sistematicamente estÃ£o sujeitos estes trabalhadores.

A sua situaÃ§Ã£o Ã© ainda agravada pela imposiÃ§Ã£o de horÃ¡rios de trabalho flexÃ-veis, cuja programaÃ§Ã£o Ã© definida
mensalmente, incluindo sÃ¡bados, domingos e feriados, aqui considerados como dias normais de trabalho.

Reiterando as suas propostas, o STAL luta pela alteraÃ§Ã£o do actual regime, exigindo a clarificaÃ§Ã£o do respectivo
conteÃºdo funcional, sem invasÃ£o das Ã¡reas que competem aos fiscais municipais e Ã s forÃ§as de seguranÃ§a, e a
definiÃ§Ã£o de regras mais consentÃ¢neas com a dignificaÃ§Ã£o da carreira e do respectivo estatuto remuneratÃ³rio.

O STAL repudia os objectivos da maioria PSD/PP, traduzidos no referido projecto de lei, considerando que o caminho
para a resoluÃ§Ã£o dos problemas da PolÃ-cia Municipal passa pela abertura de negociaÃ§Ãµes sÃ©rias e nÃ£o pela
insistÃªncia em iniciativas unilaterais e autistas que, com resultados lamentÃ¡veis para o PaÃ-s, tÃªm caracterizado a
actuaÃ§Ã£o do Governo.
Â

http://arquivo.stal.pt

Produzido em Joomla!

Criado em: 19 January, 2021, 13:06

