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A Direcção Nacional da ASFTAO/PJ reuniu com a Senhora Ministra da Justiça no 
dia 29 de Julho de 2011. 
 
Apresentámos cumprimentos e votos de felicidades na concretização de 
objectivos como Ministra e membro do Governo. 
 
Informámos a Senhora Ministra das caraterísticas do Quadro do Pessoal da PJ, 
da panóplia de categorias e funções, e da representatividade da nossa 
Associação. 
 
Demonstrámos as vantagens da manutenção das carreiras especiais e pusemos 
particular enfoque na inclusão dos assistentes operacionais como parte 
integrante dessas carreiras especiais, em similitude com os Estatutos dos 
Funcionários Parlamentares. 
 
Ficámos a saber que: 
 

 Não existe no programa de governo qualquer referência ou intenção de 
integração da Polícia Judiciária em Ministério diferente ou com outras 
Policias, nem a criação de uma Policia única; 

 A Gestão efectiva de todo o Ministério, será devidamente organizada 
com controlo financeiro e patrimonial eficiente, sendo um objectivo 
urgente, de resolução a curto prazo, por imposição do acordo da Troika; 

 Problemas financeiros graves impedem quaisquer mudanças ou 
resolução de situações que impliquem alterações de ordem financeira, o 
que não invalida a resolução de problemas pontuais ou situações 
profissionais que impliquem conflitos internos ou perda de 
operacionalidade. 

 
Pese embora a ASFTAO/PJ reconheça os problemas financeiros do País, será 
certo que, se existir entendimento diferente relativamente a outras categorias, 
nomeadamente no que concerne a Piquetes, Prevenções e outros, tais 
procedimentos deverão ser extensíveis a todas as categorias. 
 

 



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

Por solidariedade institucional, informámos a Senhora Ministra da existência de 
processos pendentes em Tribunal contra a tutela, nomeadamente no que 
concerne ao Suplemento de Prevenção do Pessoal Auxiliar e Operário (três 
acções), e uma acção pelo corte nos vencimentos. 
 
Manifestámos a nossa preocupação, com o facto de os procedimentos 
concursais internos de ingresso se encontrarem parados, bem como as subidas 
de escalão internas, cujos trabalhadores reuniram condições de progressão no 
mês de Dezembro/2010. Ficou o compromisso por parte da tutela de nos 
informar do ponto de situação. 
 
Manifestámos a necessidade de resolução de situações estruturais injustas, 
nomeadamente com a integração da Perícia Financeira e Contabilística e da 
Segurança em Unidades de Suporte, quando atento ao seu conteúdo funcional, 
deveriam pertencer a Unidades de Apoio. 
 
Confirmámos a nossa disponibilidade para o diálogo franco e aberto, não 
podendo deixar de evidenciar a abertura, frontalidade e disponibilidade da 
Senhora Ministra da Justiça. 

 
 
 
                                                     A Direcção Nacional da ASFTAO/PJ, 
 

 


