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COMUNICADO
A Direcção Nacional da ASFIC/PJ reuniu no passado dia 19, com o
Senhor Ministro da Justiça, com vista à abertura do processo de
negociação colectiva do Estatuto do Pessoal de Investigação
Criminal da Polícia Judiciária e uma primeira auscultação,
relativamente, ao caderno reivindicativo apresentado pelo nosso
sindicato.
Não deixando de salientar, no que tange a questões financeiras,
que a negociação vai ter sempre um 3º interlocutor, com poder de
decisão superior ao do seu ministério (Ministério das Finanças), o
Senhor Ministro da Justiça considerou, todavia, sobre esta matéria,
que devido à flexibilidade temporal evidenciada no documento da
ASFIC, existe «uma margem de tempo folgada», que pode facilitar
a resolução dos problemas laborais da Polícia Judiciária, sem bulir
com as restrições impostas a todos os ministérios para a redução
do défice das contas do estado.
O Senhor Ministro da Justiça manifestou o seu empenhamento
pessoal numa negociação séria com a ASFIC/PJ, realçando que
isso só se consegue com um grande esforço das partes na
concretização de grandes consensos.
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Nesse sentido, o Senhor Ministro da Justiça agendou a realização
de uma primeira reunião técnica já no próximo dia 28 de Janeiro,
para a qual propôs imediatamente dois membros do seu gabinete
(Chefe de Gabinete e Assessor), que terá como escopo a
identificação de todas as matérias em cima da mesa (com triagem
dos aspectos mais críticos e mais fáceis de solucionar), bem como,
a definição da calendarização e da metodologia dos trabalhos.
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