
 Sindicato Nacional da Carreira de Chefes da PSP (SNCC/PSP) 
Avenida Rodrigues de Freitas, 383 - 2.º Esquerdo, 4000-422 Porto 

TLM: 912276617 
Email: snccpsp@sapo.pt ,  Site: www.sncc-psp.net/wp 

     SINDICATO NACIONAL CARREIRA DE CHEFES PSP 
     _______________________________________________________________________________ 

INSCRIÇÃO DE SÓCIO NO SNCC/PSP 
      _______________________________________________________________________________ 

►Caro Chefe da Polícia de Segurança Pública, em primeiro Iugar bem-vindo ao Sindicato Nacional

da Carreira de Chefes da PSP. 

►Em anexo encontram-se os formulários para inscrição no SNCC, os quais  após serem devidamente

preenchidos e assinados, devem ser digitalizados e enviados por email  para o endereço de correio 

eletrônico snccpsp@sapo.pt. 

►Caso exista algum constrangimento na digitalização dos formulários, os mesmos após serem

devidamente preenchidos e assinados, podem também ser entregues em mão a qualquer 

membro da direção do SNCC da tua área de serviço, que efetuará o respetivo encaminhamento  

dos mesmos. 

INSCRIÇÃO DE CHEFES NÃO VINCULADOS A OUTRA ESTRUTURA SINDICAL 

►Nestes casos é apenas necessário que sejam preenchidos, impressos e assinados os Formulários

que seguem em anexo, respetivamente: 

- FICHA DE INSCRIÇÃO DE SÓCIO | ACTUALIZAÇÃO DE DADOS; 

- AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE QUOTA MENSAL NO VENCIMENTO; 

INSCRIÇÃO DE POLICIAS VINCULADOS A OUTRA ESTRUTURA SINDICAL 

►Nestes casos, para além dos formulários acima expostos, é necessário que sejam preenchidos,

impressos e assinados os Formulários de anulação noutras estruturas sindicais que também seguem 

em anexo: 

- ANULAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE ASSOCIADO SINDICAL; 

- ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE QUOTA SINDICAL; 

►Estes dois últimos formulários, têm como destino a Estrutura Sindical a que pertencia o Chefe por

forma a ser efetuada a comunicação formal de desistência do aludido sindicato assim como à Direção 

Nacional da PSP para ser cancelada a cobrança da quota sindical no vencimento do associado 

referente ao anterior sindicato onde se encontrava inscrito. 

Mais uma vez, bem-vindo ao SNCC…o caminho que construímos! 

A DIREÇÃO DO SINDICATO NACIONAL DA CARREIRA DE CHEFES 

mailto:snccpsp@sapo.pt
http://www.sncc-psp.com/
mailto:snccpsp@sapo.pt


SINDICATO NACIONAL CARREIRA DE CHEFES | PSP 
__________________________________________________________________________________ 

FICHA DE INSCRIÇÃO DE SÓCIO | ACTUALIZAÇÃO DE DADOS 
__________________________________________________________________________________ 

NOME - 

MORADA - 

CÓDIGO POSTAL - _______/_________ LOCALIDADE -______________________________ 

DATA DE NASCIMENTO - ___________________

TELEMÓVEL - ____________________________ 

EMAIL- _____________________________________ 

CONTRIBUINTE N.º -__________________________ 

CATEGORIA PROFISSIONAL  

_____________________________________ 

DATA DA ADMISSÃO NA P.S.P. 

______________________________ 

B. I. ( PROFISSIONAL ) N.º 

____________________________________ 

EMITIDO EM 

____________________________ 

LOCAL ONDE PRESTA SERVIÇO 

COMANDO: _______________________________ 

DIVISÃO/NÚCLEO: ____________________________ 

ESQUADRA/SERVIÇO: ________________________ 

OUTRAS INFORMAÇÕES ÚTEIS  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

______________________, ________de _______________________de _________ 

ASSINATURA 

_______________________________________________________________ 
(Igual à do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade) 

 Sindicato Nacional da Carreira de Chefes da PSP (SNCC/PSP) 
Avenida Rodrigues de Freitas, 383 - 2.º Esquerdo, 4000-422 Porto 

TLM: 912276617 
Email: snccpsp@sapo.pt ,  Site: www.sncc-psp.net/wp 

mailto:snccpsp@sapo.pt
mailto:snccpsp@live.com.pt
http://www.sncc-psp.com/


SINDICATO NACIONAL CARREIRA DE CHEFES | PSP 

__________________________________________________________________________________ 

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE QUOTA MENSAL NO VENCIMENTO 
__________________________________________________________________________________ 

1. Eu, (Nome)_______________________________________________________________

(Posto) _________________ (Matrícula) _______________, do quadro de pessoal com 

funções policiais da PSP, actualmente em funções (Comando/Unidade) 

__________________________ autorizo que me seja descontado no vencimento a 

importância de 5,50 Euros (Cinco Euros e cinquenta cêntimos), mensais. 

2. Mais autorizo a actualização do montante mensal, de harmonia com o constante no

Estatutos do SNCC/PSP, bastando para tal a comunicação do Sindicato e isto até que 

expressamente disponha em contrário, a favor do Sindicato Nacional da Carreira de Chefes 

da PSP, com início em (mês e ano) _______________________ de ____________. 

______________________, ________de _______________________de _________ 

ASSINATURA 

_______________________________________________________________ 
(Igual à do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade) 

 Sindicato Nacional da Carreira de Chefes da PSP (SNCC/PSP) 
Avenida Rodrigues de Freitas, 383 - 2.º Esquerdo, 4000-422 Porto 

TLM: 912276617 
Email: snccpsp@sapo.pt ,  Site: www.sncc-psp.net/wp 

mailto:snccpsp@sapo.pt
mailto:snccpsp@live.com.pt
http://www.sncc-psp.com/


ANULAÇÃO DE INSCRIÇÃO 

DE ASSOCIADO SINDICAL 

 EXMO.SENHOR PRESIDENTE 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Serve o presente documento, para levar ao conhecimento de V.Ex.ª que o 

signatário,_______________________________________________________________, 

sócio N.º ___________________________, dessa associação sindical, desiste com 

efeitos imediatos de ser sócio desse sindicato, solicitando o cancelamento imediato da 

cobrança da correspondente quota sindical do vencimento do peticionário. 

Sem outro assunto de momento, solicita-se deferimento à pretensão acima 

referida. 

Com os melhores cumprimentos 

______________________, ________de _______________________de _________ 

ASSINATURA 

_______________________________________________________________ 
(Igual à do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade) 

(Posto) _________________ (Matrícula) _______________



ANULAÇÃO DE COBRANÇA DE 

QUOTA SINDICAL 

      EXMO.SENHOR DIRETOR NACIONAL 

DA POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 

Direção Nacional PSP 

Largo da Penha de França 1, 1170-298 Lisboa 

Exmo. Sr.º Diretor Nacional da Polícia de Segurança Pública, serve o presente 

documento, para levar ao conhecimento de V.Ex.ª que o 

signatário,______________________________________________________________, 

Chefe M/_______________, a prestar serviço em/no ____________________________, 

cancelou a adesão ao Sindicato ______________________________________, 

conforme, cópia de comunicação ao respetivo sindicato que junto se aduz. 

Nesses termos, solicita-se a V.Ex.ª que se digne a mandar proceder ao 

cancelamento imediato da cobrança da respetiva quota sindical do supra mencionado 

sindicato, no vencimento do peticionário. 

Sem outro assunto de momento, solicita-se deferimento à pretensão acima 

referida. 

Com os melhores cumprimentos 

______________________, ________de _______________________de _________ 

ASSINATURA 

_______________________________________________________________ 
(Igual à do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade) 

(Posto) _________________ (Matrícula) _______________
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