ASSOCIAÇÃO SINDICAL DOS FUNCIONÁRIOS DE
INVESTIGAÇÃO CRIMINAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA
Membro fundador

Conselho Europeu de Sindicatos de Polícia

DIREÇÃO NACIONAL
DN 04/2017 – 20 de Julho de 2017

COMUNICADO

Caros Associados e Colegas,

No passado dia 6 de Julho do corrente ano teve lugar mais uma reunião da Direcção Nacional da
ASFIC/PJ, onde se discutiram e trabalharam os pontos da ordem de trabalhos que destacamos Revisão dos Estatutos da ASFIC/PJ, Revisão dos Estatutos da Carreira Especial de Investigação
Criminal da PJ e Excepção à Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.
Na sequência da reunião da Direcção Nacional da ASFIC/PJ importa informar sumariamente os
nossos Associados do actual estado dos dois pontos destacados pelo que levamos ao vosso
conhecimento:

1. Revisão dos estatutos da ASFIC/PJ
No último Congresso Nacional da ASFIC/PJ foi nomeada uma Comissão para a revisão
dos Estatutos da nossa Associação.
A Comissão ficou mandatada para apresentar uma proposta que, uma vez concluída, seria
submetida à Direcção Nacional da ASFIC/PJ e ao Universo dos Associados para avaliação.
Findo este processo seria convocado um Congresso Nacional extraordinário com vista à
discussão e eventual aprovação da proposta de revisão dos Estatutos da ASFIC/PJ.
A Comissão de revisão dos Estatutos remeteu uma proposta à Direcção Nacional da
ASFIC/PJ, proposta esta que a DN/ASFIC reencaminhou para os Associados para
avaliação e apresentação de sugestões de alteração.
Dado por findo o prazo de consulta e avaliação importa decidir os passos seguintes, pelo
que, relativamente a esta matéria e após ponderada avaliação, a Direcção Nacional da
ASFIC/PJ decidiu que atendendo à dinâmica sindical e ao facto de se desenvolver a
preparação e estudo da revisão dos Estatutos da carreira especial de investigação criminal
da PJ, exige-se que todos os esforços e labor sejam dirigidos para esta temática e não para
a revisão dos Estatutos da ASFIC/PJ. Por outro lado, e não menos importante,
encontrando-se os Estatutos da ASFIC umbilicalmente ligados aos Estatutos da carreira de
investigação criminal, seria prematuro e contraproducente fazer alterações nos Estatutos da
ASFIC/PJ quando se preconiza no curto prazo alterar carreiras e talvez orgânica da Polícia
Judiciaria.
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Por estes relevantes motivos, a Direcção Nacional da ASFIC/PJ decidiu remeter a
finalização deste projecto e a submissão a Congresso extraordinário para o momento
imediatamente a seguir à negociação dos Estatutos da carreira de investigação criminal.

2. Revisão dos Estatutos da carreira especial de investigação criminal da PJ

Esta é a matéria de relevo e absoluta importância que concentra a vasta maioria dos
esforços da Associação Sindical.
Em consenso com os objectivos programáticos de Sua Exa. a Ministra da Justiça (que se
comprometeu em até final de 2017 com a negociação e definição para discussão de um
projecto), a Direcção Nacional da ASFIC/PJ encontra-se em aturados trabalhos
relativamente ao desenhar das fundações da revisão de Estatutos de carreira.
Atendendo à complexidade da tarefa, neste momento todos os recursos da Direcção
Nacional da ASFIC/PF estão adstritos a estes trabalhos.
As linhas orientadoras desta revisão estatutária encontram-se há largo tempo definidas,
tendo sido trabalhadas ao longo dos últimos anos pela ASFIC com a colaboração de todos
os Associados.
São precisamente essas bases que agora nos ocupam, modelando-as e harmonizando-as
para aquilo que queremos que seja um futuro de crescimento e afirmação de um trabalho
de qualidade e com os devidos recursos para o cumprimento da nobre missão da Polícia
Judiciária.

Dizer, concluindo, que manteremos informados os nossos Associados de quaisquer
desenvolvimentos de relevo ou que careçam do Vosso contributo, recordando contudo que iremos
entrar em período de pausa da actividade parlamentar.

O Presidente Nacional

Ricardo Valadas
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