NORTE
COMUNICADO N.º 04
(26-06-2008)
Realizou-se durante o dia de ontem, no Ministério da Justiça, uma reunião entre o Sr.
Secretário de Estado da Justiça e o STRN, tendo estado também presentes os
representantes do IRN, I. P.
Da agenda da reunião constava um conjunto de questões que preocupam os
Trabalhadores dos SRNP, a saber: “Novo Sistema Retributivo”, “Novas Carreiras” e
“Novo Regulamento ou Lei Orgânica”, “Extractações/ Informatizações”, “SIADAP”,
“Integração dos Ajudantes do Notariado, dos Funcionários da Identificação Civil e
dos Conservadores Adjuntos”, “Concursos”, “Disponíveis/ Mobilidade Especial em
Regime de Voluntariado” e “Formação”.
No que respeita:
1.ª - Ao “Novo Sistema Retributivo”, “Novas Carreiras” e “Novo Regulamento ou
Lei Orgânica”, foi garantido por aquele Governante de que os Trabalhadores dos SRNP
ficariam no regime especial e que por iniciativa do Ministério da Justiça, iria ser criado um
“Grupo de Trabalho”, dele fazendo parte os representantes dos Trabalhadores, a fim de
se iniciarem os trabalhos com vista à elaboração do novo projecto do sistema retributivo,
cuja primeira reunião será agendada já para o próximo mês de Julho. No entanto,
exemplificou mais uma vez o modelo que pretende ver implementado, ou seja, a
existência de duas componentes, uma fixa e outra variável, sendo esta última calculada
em função dos objectivos e a ser paga trimestralmente ou anualmente.
Aproveitamos para lhe entregar um “Parecer” demonstrativo da situação actual do
nosso sistema retributivo.
Quanto às “novas carreiras” e “novo regulamento ou lei orgânica”, ficou acordado com
o IRN, I. P., a realização de reuniões para a feitura dos respectivos projectos.
2.ª – Às “Extractações/ Informatizações” e indo de encontro às nossas
reivindicações, o SEJ, comprometeu-se com o pagamento de duas horas extraordinárias,
diárias, àqueles Trabalhadores que pretendam aderir à execução deste serviço (das
17,00 h às 19,00 h), com início já a partir do dia 15 de Julho.
3.ª – Ao “SIADAP”, entregamos um documento ilustrativo da situação vivida pelos
Trabalhadores e solicitamos a suspensão imediata do modelo ora implementado, não
tendo esta nossa proposta sido aceite. Houve no entanto abertura por parte do IRN, I. P.,
para resolver situações abusivas que se verifiquem quanto à fixação dos objectivos e que
por nós sejam comunicadas, aceitando ainda a proposta do Sr. Secretário de Estado, no
sentido de reunirem com o STRN, de dois em dois meses, para serem feitos os
respectivos levantamentos.
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4. - Às “Integrações”, foi-nos garantido pelo SEJ, o seguinte: quanto aos Ajudantes,
de que seriam integrados aquando da entrada em vigor do “novo regulamento ou lei
orgânica” ; quanto aos Trabalhadores da DSIC, de que iria conversar com o Secretário
de Estado da Administração Pública, no sentido de obter autorização para criar um
“Diploma de Carreiras”; e quanto aos Adjuntos dos Conservadores, de que não perderão
o vínculo mesmo após os 5 anos.
5. – Aos “Concursos”, o IRN, I. P. informou de que já teria ido para publicação a
abertura de 58 vagas para Escriturários. Quanto aos Ajudantes de que iriam continuar
suspensos devido à ainda não resolução do problema da integração.
6. – Aos “Disponíveis/ Mobilidade Especial em Regime de Voluntariado”, o SEJ
informou de que não vão haver disponíveis nos SRNP e que estaria receptivo a autorizar
o regime especial de voluntariado, mas, para que isso aconteça, terá de estar publicado
o anunciado Despacho do Ministro das Finanças.
7. – À “Formação”, o IRN, I. P., informou de que já havia um despacho assinado a
autorizar o pagamento do subsídio de deslocação àqueles Oficiais que frequentaram as
acções de formação do curso de “Requalificação” e que a demora verificada se devia ao
facto de haver um grande número de boletins para conferir.
8. – Por último, fomos informados de que os Trabalhadores dos SRNP, irão ter direito
ao “Cartão de Cidadão” e respectivo leitor, gratuitos.

Cordiais saudações sindicais,
O CDRN
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