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ASSOCIACAO SlNDlCAL 
DOS FUNCIONARIOS 

~1. TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, 

' ASF TAO! PJ ' \ AUXlLlARES E OPERARIOS 
- DA POL~CIA JUDICIARIA 

Dire~Bo Nacional 
Rua Gornes Freire, 174 - 11 69-007 LISBOA 

Comunicado no 4 
29-05-2014 

1. Informamos, que a reuni%o agendada para o dia 21 de maio corrente com a 
Chefe de Gabinete da Senhora Ministra da Justica, sobre o Estatuto das 
Carreiras do Pessoal da Policia Judiciaria, foi cancelada. 

2. Solicitamos 21 URHRP o ponto de situas%o dos concursos pendentes, bem como 
das progressees de carreira dos funcionarios que reuniso condieees em 
Dezembro de 2010. 

3. Porque tem sido, repetidamente alardeada uma verba despendida pela 
anterior Direq%o da ASFTAOIPJ para subsidiar a campanha eleitoral de uma das 
listas concorrentes, vimos informar os associados que o montante em causa 6 
exatamente de euros 1.084,45€ e foi totalmente utilizado no cumprimento do 
Estatuto Eleitoral, art.2 52 como segue: 

4 publicita@o dos dois atos eleitorais, em dois jornais diarios, em 
dois dias consecutivos (anexamos documentos) euros 1.057,80€; 

4 a restante verba foi gasta no envio dos Boletins de Votos para os 
diversos Departamentos da Policia Judiciaria. 

4. Esclarecemos ainda que o projeto de Estatuto de Pessoal da Policia Judiciaria 
teve por base o Decreto-Lei 275-Al2000, de 9 de Novembro; que foram 
solicitados contributos aos associados; que apos reuni%o da Dires%o da 
ASFTAOIPJ para avaliar as propostas de melhoria, que se agradece, foi 
elaborado projeto de novo Estatuto o qua1 foi apreciado por um grupo de 
trabalho constituido por sete associados produzindo o documento final. Este 
projeto foi enviado para o Ministerio da Justica, para o Senhor Diretor Nacional 
da Policia Judiciaria e a todos os Associados. 

Assim, julgamos ter prosseguido o caminho correto no curto espaco de tempo 
que nos foi dado (13 de marc0 a 4 de Abril pp). Afinal na sequgncia do voto de 
confian~a manifestado nas recentes elei~ces e a esta Direc%o Nacional da 
ASFTAOIPJ que compete a iniciativa de decidir e dirigir as negociac8es. 

A Diree%o Nacional da ASFTAOIPJ, 
A Presidente, 
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