Judiciária ganha 'batalha' nas horas extraordinárias
Os investigadores da Polícia Judiciária que estiverem de piquete (24 horas de serviço) receberão o dobro a partir de fevereiro. Desde 1997 que este
valor não era revisto.
Carlos Abreu
ontem às 12:05

O Ministério da Justiça duplicou os valores pagos aos investigadores da Polícia Judiciária (PJ) quando estes se encontram de piquete ou
de prevenção. Até agora, um inspetor-chefe recebia pelo piquete em dias úteis um suplemento de 36 euros por 24 horas de serviço, mas a
partir de fevereiro vai passar a receber 70 euros.
Estes valores, hoje publicados no "Diário da República ", estiveram na origem da greve iniciada a 21 de outubro, mas que a partir de 31
desse mês passou a afetar o serviço de prevenção, isto é, todo aquele que é realizado para além do horário normal de trabalho.
O mesmo inspetor-chefe, de prevenção num dia útil, recebia até agora cerca de 15 euros, mas vai passar a receber pouco mais de 28
euros. Se for mesmo chamado para alguma ocorrência irá receber 5,85 euros à hora até à meia-noite e 11,69 euros depois dessa hora.
Nos dias úteis, em Lisboa, estão de piquete dez funcionários (um coordenador, um inspetor-chefe, quatro inspetores e quatro especilistas)
e de prevenção cerca de 20.

Ministra da Justiça, Paula Teixeira da
Cruz, acompanhada pelo Diretor
Nacional da PJ, José Almeida Rodrigues
Inácio Rosa/Lusa

Apesar do aumento, que vê como um "sinal positivo", o presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da
PJ (ASFIC), Carlos Garcia, diz ao Expresso que "isso não resolve os problemas nem está ainda em consonância com a resolução do Conselho da Europa sobre a reclamação coletiva
n.º 60/2010, segundo a qual este tipo de trabalho deveria ser pago como horas-extra".
Carlos Garcia reconhece que há uma duplicação, mas que se passa de um valor-hora de 1,42 euros para 2,84 euros. Mais esclarece que a eventual suspensão da greve será decidida
nas próximas semanas, estando prevista a realização de assembleias regionais por todo o país, para analisar a situação. Estes valores não eram revistos desde 1997.
Com efeito, o sindicalista lembra que, para além da remuneração do piquete e da prevenção, os funcionários de investigação criminal da PJ pretendem ainda ver revisto o seu estatuto
que data de 2000 e desbloqueadas as promoções.
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