ASSOCIAÇÃO SINDICAL
DOS FUNCIONÁRIOS
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS,
AUXILIARES E OPERÁRIOS
DA POLÍCIA JUDICIÁRIA
Direcção Nacional
Rua Gomes Freire, 174 – 1100 LISBOA

COMUNICADO

A Direção Nacional da ASFTAO - Associação Sindical dos Funcionários Técnicos,
Administrativos, Auxiliares e Operários da Polícia Judiciária, vem, em face do
abaixo-assinado que lhes foi presente, prestar a todos os associados, a
informação que se segue:

1. Foi a Direção Nacional confrontada com um abaixo-assinado subscrito
por vários funcionários, associados e não associados, solicitando
esclarecimentos quanto ao processo judicial 81/04.8BELSB, que tem
como objeto a publicação do regulamento relativo ao suplemento de
prevenção.

2. A Direção Nacional da ASFTAO não responde nem responderá a
questões que lhe sejam endereçadas por não associados, na medida em
que, tendo estes feito a livre opção de não serem membros da ASFTAO,
não se compreenderia que viessem a beneficiar do esforço contributivo
de quantos, ao abrigo dessa mesma livre opção, entenderam associarse.
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