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Conforme previamente acordado a Direcção Nacional da ASFTAO/PJ foi 
recebida no Gabinete do Senhor Ministro da Justiça, em 17 de Junho corrente. 
 
O objectivo desta reunião era a análise das pretensões da nossa Associação 
Sindical face ao regime de vínculos e carreiras para o grupo de Pessoal de 
Apoio à Investigação Criminal e tinha por base o respectivo caderno 
reivindicativo enviado ao Gabinete em 9 de Junho de 2010. 
 
A Adjunta do Senhor Ministro da Justiça realçou a importância que a Polícia 
Judiciária tem no contexto da Justiça, recentemente manifestado com a 
atribuição de um novo edifício e com a abertura de 100 vagas para novos 
inspectores. 
 
Face ao período efectivamente difícil que o país atravessa, o Gabinete prevê 
dificuldades na atribuição de um Estatuto, consentâneo com as pretensões que 
apresentámos e solicitou a hierarquização dos nossos objectivos, que possam 
ser realizados de imediato.  
 
Pese embora, as vantagens que a definição dos Estatutos traria ao pessoal 
que representamos, é do conhecimento geral que a altura não é favorável a 
grandes negociações, pois fazê-lo “em baixa” é bom para quem compra, mas 
desfavorável para quem vende, mesmo que o produto seja a força e a 
especificidade de trabalho. 
 
Assim, preferimos privilegiar a sugestão da Tutela e hierarquizar as questões 
pendentes há mais tempo e que são prioritariamente: 
 

• A atribuição do Suplemento de Prevenção do Pessoal Operário e 
Auxiliar, ainda que com pagamento faseado, desde que inclua os 
retroactivos; 

• A uniformização do Subsídio de Risco do pessoal das Unidades de 
Telecomunicações e Informática e Perícia-Financeira e Contabilística.  
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Vai ser constituído um grupo de trabalho com intervenientes do Ministério das 
Finanças e da Justiça, para ser mais fácil coordenar as tarefas inerentes a 
estes estudos, cuja primeira reunião decorrerá ainda este mês. 
 
A ASFTAO/PJ terá nova reunião no Gabinete do Senhor Ministro no próximo 
dia 7 de Julho. 
 
Noutro contexto, tomámos conhecimento de um abaixo-assinado do Pessoal 
Operário e Auxiliar face à demora no pagamento do Suplemento de Prevenção 
atribuído em 2000. 
 
Todas as iniciativas são bem-vindas desde que enquadradas e conciliatórias 
com os objectivos definidos pela ASFTAO/PJ, que no caso concreto vem 
defendendo desde a publicação do DL nº. 275-A/2000, o pagamento em falta, 
nomeadamente pela via judicial desde Fevereiro de 2004, que mereceu 
sentença favorável no Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa e que após 
recurso do Ministério da Finanças, se aguarda a qualquer momento o Acórdão 
da 2ª Instância. 
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