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ORGANIZAÇÕES DO TRABALHO  

Associações sindicais:  

I  –  E s t a t u t o s  

Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado - STRN - Alteração 

Alteração aprovada em assembleia – geral no dia 16 de novembro de 2013, com última alteração 
dos estatutos publicada no BTE, n.º 19 de 22 de maio de 2013 

 

CAPÍTULO I 

Da constituição, denominação, âmbito e sede 

Artigo 1.º 

Denominação 

 

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado “STRN” é uma associação de classe, 
constituída por tempo indeterminado, regida pelos presentes estatutos, e abrange todos os trabalha-
dores do setor dos registos e do notariado que nele livremente se filiem e que, independentemente 
da natureza jurídica do respetivo vínculo, exerçam a sua atividade profissional no âmbito dos ór-
gãos da administração pública e demais entidades de direito público ou privado, a que estejam atri-
buídos os serviços de registo e notariado, e ainda dos que, havendo-a exercido, se encontrem na 
situação de aposentados.  

 

Artigo 2.º 

Abrangência geográfica 

 

O STRN exerce a sua atividade em todo o território nacional, distribuído por duas zonas geográfi-
cas, tendo cada uma jurisdição nos distritos a seguir indicados:  

ZONA NORTE: - Aveiro, Braga, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Porto, Viana do 
Castelo, Vila Real e Viseu.  

ZONA SUL E ILHAS:- Angra do Heroísmo, Beja, Évora, Faro, Funchal, Horta, Leiria, Lisboa, 
Ponta Delgada, Portalegre, Santarém e Setúbal.  

 



Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 47, 22/12/2013 

 57 

Artigo 3.º 

Sede e conselhos regionais 

 

1- A sede do STRN é em Lisboa, ou em concelho limítrofe, onde funcionará também, o conselho 
regional do sul.  

2- A sede pode ser transferida para qualquer outro local do território nacional, por decisão do ple-
nário geral.  

3- No Porto, funcionará o conselho regional do norte.  

4- Poderão ser criadas outras representações, a nível distrital, por deliberação do conselho diretivo 
nacional.  

 

Artigo 4.º 

Fins 

 

1- O STRN, como associação de classe, tem por fim geral o permanente desenvolvimento da cons-
ciência de classe dos trabalhadores e a intransigente defesa dos seus interesses profissionais, 
económicos, sociais e morais, tendo em vista a sua plena emancipação.  

2- São fins do STRN, em especial:  

a) Lutar pelo direito ao trabalho e contra o desemprego, bem como pela realização solidária da 
classe trabalhadora;  

b) Defender, recorrendo a todos os meios ao seu alcance, os direitos adquiridos pelos trabalha-
dores do setor;  

c) Lutar pela progressiva criação de condições especiais ao exercício do poder democrático dos 
trabalhadores do setor nos domínios político, económico e social;  

d) Defender e promover os meios de defesa dos interesses, direitos, liberdades e legítimas aspi-
rações dos seus associados, individual e coletivamente considerados, quando decorrentes da 
sua condição de trabalhadores ou dela resultantes;  

e) Colocar ao dispor dos associados os meios de apoio necessários à assistência sindical e jurí-
dica de que careçam nos conflitos decorrentes das relações de trabalho e no exercício dos 
seus direitos e deveres sindicais;  

f) Desenvolver e apoiar a formação dos associados nos campos sindical e profissional, contri-
buindo, dessa forma, para uma maior consciencialização dos seus direitos, deveres e interes-
ses e para a sua mais justa e adequada realização profissional e humana;  

g) Intervir, no seio da classe trabalhadora, de forma a que o STRN possa responder às suas pro-
fundas aspirações de liberdade e unidade, debaixo do intransigente respeito pela sua vontade 
democrática, expressa e forjada no diálogo entre todas as tendências ou correntes de opinião 
político-sindical;  

h) Defender, sem vacilar, a transformação estrutural e progressiva dos registos e do notariado, 
no sentido da democratização económica da sociedade portuguesa como meio essencial à 
construção de uma sociedade mais justa, onde a exploração e a opressão não tenham assen-
to;  
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i) Pugnar pela instalação de serviços de carácter social, económico e cultural para os trabalha-
dores do setor;  

j) Estreitar relações com outros sindicatos de atividades afins ou conexas, ou não, nacionais e 
estrangeiros;  

k) Formação profissional; 

l) Criar um fundo de greve e de solidariedade que minimize as perdas financeiras sofridas pe-
los associados que adiram à greve e ao mesmo tempo fortaleça a classe, dependendo o mes-
mo de Regulamento a ser aprovado em conselho diretivo nacional.  

 

Artigo 5.º 

Competência 

 

Para a realização dos seus fins, compete ao STRN, em especial:  

a) Declarar a greve e pôr-lhe termo;  

b) Promover o estudo e o debate de todas as questões do interesse dos associados, enquanto 
trabalhadores dos Registos e do Notariado, e, nos termos dos estatutos, encontrar para elas 
as mais adequadas soluções e levá-las à prática;  

c) Intervir na elaboração da legislação do setor e acompanhar a sua aplicação;  

d) Dar parecer sobre assuntos que digam respeito aos seus associados;  

e) Intervir na defesa dos associados em processos disciplinares ou outros conflitos decorrentes 
das relações de trabalho ou do exercício dos seus direitos e deveres de âmbito sindical;  

f) Promover, participar e apoiar iniciativas que favoreçam o aproveitamento dos tempos livres 
dos associados e respetivos familiares;  

g) Receber a quotização dos associados e demais receitas e assegurar a sua adequada gestão;  

h) Exercer, nos termos dos estatutos, toda a atividade que vise a defesa e realização dos interes-
ses e direitos dos associados, nomeadamente, editando publicações e promovendo reuniões 
de esclarecimento;  

i) Exercer vigilância sobre a qualidade dos serviços sociais dirigidos aos trabalhadores do se-
tor, pugnando pela manutenção da sua qualidade e por uma maior abrangência. 

 

CAPÍTULO II 

Dos princípios fundamentais 
Artigo 6.º 

Orientação 

 

O STRN orienta a sua ação na linha dos princípios do sindicalismo democrático e da solidariedade 
entre todos os trabalhadores.  
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Artigo 7.º 

Independência 

 

O STRN exerce a sua atividade com total independência e autonomia relativamente ao Estado e 
seus organismos, nomeadamente o IRN IP, às confissões religiosas, aos partidos políticos e às for-
mações partidárias.  

 

Artigo 8.º 

Organizações sindicais 

 

O STRN pode filiar-se e participar como membro de outras organizações sindicais nacionais ou 
internacionais, desde que os seus fins não se revelem contrários aos princípios consagrados nestes 
estatutos.  

 

Artigo 9.º 

Democracia interna 

 

1- Todos os associados têm direito, dentro do STRN, de manifestar e de defender livremente os 
seus pontos de vista.  

2- Não é lícita, todavia, a formação de grupos que, atuando no seio do STRN com espírito de fa-
ção, tenham por objetivo falsear ou estorvar o curso democrático do processo sindical.  

3- As formas de participação e expressão das diversas correntes de opinião, ou de tendência, nos 
órgãos do STRN subordinam-se aos estatutos, às decisões dos órgãos competentes e, na sua 
omissão, às leis diretamente aplicáveis.  

 

Artigo 10.º 

Restrições 

 

Em ordem a assegurar a plena independência da ação sindical, não será permitido, em especial:  

a) A utilização da qualidade de dirigente sindical num ato eleitoral estranho ao STRN, para o 
qual não esteja devidamente mandatado;  

b) O exercício de funções de membro do governo, deputado e de qualquer cargo de chefia nos 
serviços centrais do IRN, IP:  

c) As infrações às regras precedentes implicarão a revogação do mandato sindical.  
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Artigo 11.º 

Símbolo do Sindicato 

 

Os símbolos do STRN são a bandeira e o emblema, aprovados em conselho diretivo nacional.  

 

CAPÍTULO III 

Dos sócios e quotização sindical 
SECÇÃO I 

Os sócios 

Artigo 12.º 

Sócios 

 

São sócios do STRN todos os trabalhadores que exerçam a sua atividade profissional em serviços 
organicamente dependentes do Instituto dos Registos e do Notariado, IP e que nele livremente se 
inscrevam e sejam admitidos e os que, havendo-a exercido, se encontrem na situação de aposenta-
dos.  

 

Artigo 13.º 

Admissão 

 

1- A admissão como sócio do STRN deverá ser solicitada em impresso próprio ao conselho direti-
vo regional competente.  

2- O pedido de admissão implica a aceitação dos estatutos.  

3- O conselho diretivo regional deverá deliberar no prazo de 30 dias e, aceite a admissão, provi-
denciará para que o desconto da quota se processe no seu vencimento, procedendo, para tanto, 
às necessárias comunicações. 

  

Artigo 14.º 

Recusa de admissão 

 

1- Quando o conselho diretivo regional recuse a admissão do sócio, a respetiva deliberação, con-
venientemente fundamentada, será comunicada ao interessado por carta registada enviada para o 
seu local de trabalho no prazo de quinze dias.  

2- Da recusa de admissão cabe recurso para o conselho diretivo nacional, a interpor no prazo de 
oito dias subsequentes ao da receção da carta referida no número anterior.  

3- O conselho diretivo nacional delibera, sobre o recurso, em última instância, na sua primeira reu-
nião.  
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Artigo 15.º 

Demissão de sócio 

 

1- O pedido de demissão de sócio faz-se mediante comunicação ao conselho diretivo regional 
competente, através de carta registada, acompanhada do cartão de sócio.  

2- O conselho diretivo regional deve avisar, no prazo de quinze dias, o serviço onde o trabalhador 
exerce a sua atividade da data a partir da qual deve deixar de proceder ao desconto do valor da 
quotização sindical.  

 

Artigo 16.º 

Suspensão da qualidade de sócio 

 

1- Ficam suspensos da qualidade de sócio e dos inerentes direitos e obrigações os trabalhadores 
que:  

a) Tenham sido punidos com a pena de suspensão, enquanto a mesma estiver a decorrer;  

b) Que se atrasarem no pagamento das quotas por mais de dois meses.  

2- Da suspensão por falta de pagamento de quotas será dado conhecimento ao associado, convi-
dando-o a satisfazer o pagamento das quotizações em atraso.  

3- Efetuado o pagamento a suspensão cessará, retomando o associado todos os seus direitos.  

 

Artigo 17.º 

Perda da qualidade de sócio 

 

1- Perde a qualidade de sócio o trabalhador que:  

a) Deixe de exercer funções em serviços dependentes do IRN,IP, salvaguardadas as situações de 
aposentação, suspensão e doença;  

b) Solicite a sua demissão nos termos dos estatutos;  

c) Deixe de pagar a quotização sindical durante seis meses seguidos.  

d) Tenha sido objeto da sanção disciplinar de expulsão;  

2- Em todos os casos previstos no número um, o trabalhador deve devolver o cartão de sócio.  

 

Artigo 18.º 

Readmissão de sócio 

 

1- O trabalhador que tenha perdido a qualidade de sócio pode ser readmitido nos termos e nas con-
dições exigidas para a admissão, sem prejuízo, no caso da alínea c) do n.º 1 do artigo anterior, 
de efetuar o pagamento de todas as quotas em dívida.  
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2- O trabalhador afastado nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo anterior só pode ser readmitido 
passados cinco anos, ficando, contudo, inibido do exercício de cargos nos órgãos sociais.  

 

Artigo 19.º 

Direitos dos sócios 

 

São direitos dos sócios, nomeadamente:  

a) Eleger e ser eleito para os órgãos e estruturas do STRN, nas condições definidas nos estatu-
tos, sem prejuízo do disposto na parte final do n.º 2 do artigo anterior;  

b) Participar e intervir na vida do STRN, exprimindo com completa liberdade as suas opiniões 
sobre questões de interesse dos associados, requerendo, apresentando, discutindo e votando 
as moções e propostas que entender convenientes;  

c) Ser informado de toda a atividade do STRN;  

d) Beneficiar do apoio sindical e jurídico do STRN em tudo quanto seja relativo à sua atividade 
profissional;  

e) Beneficiar de todas as atividades desenvolvidas pelo STRN, nos domínios sindical, profis-
sional, económico, social, cultural, formativo e informativo;  

f) Exprimir as suas opiniões sobre todas as questões do interesse dos trabalhadores e fazer li-
vremente críticas à atuação e decisões dos órgãos do STRN, sempre no respeito das decisões 
democraticamente tomadas;  

g) Destituir os órgãos do STRN nas condições fixadas nos estatutos;  

h) Solicitar a sua demissão, nos termos dos estatutos;  

i) Exercer o direito de tendência de acordo com o disposto no artigo seguinte.  

 

Artigo 20.º 

Direito de tendência 

 

1- As correntes de opinião, ou de tendência, podem exercer a sua influência e participação sem que 
esse direito, em circunstância alguma, possa prevalecer sobre o direito de participação de cada 
associado individualmente considerado, e sobre as decisões tomadas pelos órgãos do STRN, no 
âmbito das suas competências.  

2- O exercício do direito de tendência respeitará o Regulamento do Direito de Tendência que cons-
ta do anexo único e que faz parte integrante destes estatutos.  

 

Artigo 21.º 

Deveres dos sócios 

 

São deveres dos sócios, nomeadamente  
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a) Cumprir as disposições dos estatutos e demais regulamentos do STRN;  

b) Pagar regularmente a quotização e, por uma só vez, a joia de inscrição, no valor de 1,00 
EUR. 

c) Participar e intervir nas atividades do STRN e manter-se delas informado, exercer o seu di-
reito de voto e desempenhar com zelo e dignidade as funções para que for eleito ou designa-
do, nos termos dos estatutos;  

d) Respeitar, fazer respeitar e difundir os princípios fundamentais e os objetivos do STRN, 
bem como lutar no sentido de alargar e reforçar a organização sindical nos locais de traba-
lho;  

e) Cumprir as deliberações emanadas dos órgãos do STRN, de acordo com os estatutos, e agir 
solidariamente na defesa dos interesses coletivos do STRN;  

f) Exercer vigilância crítica sobre os órgãos sindicais;  

g) Comunicar ao conselho diretivo regional competente, no prazo de quinze dias, a mudança de 
residência e qualquer alteração na sua situação profissional;  

 

SECÇÃO II 

A quotização sindical 
Artigo 22.º 

Quotização 

 

1- A quota mensal é de 0,50 % da retribuição mensal efetiva.  

2- A percentagem a que se refere o número anterior incide sobre o líquido de todas as retribuições, 
exceto os emolumentos pessoais.  

3- Os aposentados estão sujeitos a uma quota mensal uniforme de 2,00 EUR.  

 

Artigo 23.º 

Cobrança da quotização 

 

1- A cobrança da quotização sindical é processada mensalmente pelo IRN, IP e remetida por este 
ao STRN.  

2- Poderá, também, ser paga diretamente pelo associado.  

 

Artigo 24.º 

Isenção do pagamento de quota 

 

Está isento do pagamento de quotas, sem prejuízo do pleno exercício dos seus direitos e obrigações, 
o associado que:  
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a) Se encontre, por motivos disciplinares, na situação de suspensão de trabalho com perda de 
retribuição, até à resolução do litígio em última instância;  

b) Se encontre preso por motivo da sua atuação legítima como sócio do STRN ou devido ao 
desempenho de qualquer cargo de dirigente, desde que a prisão se deva a razões político-
sindicais ou sociais não contrárias aos princípios fundamentais do STRN.  

c) Tenha sido aposentado por invalidez permanente.  

 

CAPÍTULO IV 

Do regime disciplinar 
Artigo 25.º 

Poder disciplinar 

 

1- O poder disciplinar sobre os sócios do STRN é exercido pelo conselho diretivo regional compe-
tente, aferindo-se esta competência em função da zona a que pertença o presumível infrator.  

2- Sendo o presumível infrator membro de um conselho diretivo regional ou do conselho fiscal, a 
jurisdição disciplinar será exercida pelo conselho diretivo nacional.  

 

Artigo 26.º 

Garantias de defesa 

 

1- Nenhuma sanção será aplicada sem que ao presumível infrator sejam dadas todas as garantias de 
defesa.  

2- Instaurado o processo disciplinar, será enviada ao presumível infrator, por carta registada com 
aviso de receção ou contra recibo, nota de culpa discriminando os fatos de que é acusado e os 
preceitos estatuários ou regulamentares violados ou as deliberações desrespeitadas.  

3- A partir do momento da instauração do processo disciplinar, o presumível infrator fica suspenso 
de toda a atividade sindical.  

4- O presumível infrator, querendo, pode responder, por escrito, à nota de culpa em prazo não su-
perior a dez dias úteis, contados da data da receção do aviso ou do recibo, podendo ainda reque-
rer todas as diligências que repute necessárias para o apuramento dos fatos e apresentar teste-
munhas até ao máximo de três.  

5- A aplicação da sanção disciplinar será obrigatoriamente comunicado ao arguido por escrito, 
com os fundamentos que a determinam.  

6- Das decisões que imponham as sanções disciplinares previstas nas alíneas c), d) e e) do artigo 
28.º cabe recurso, em última instância, para a assembleia geral ou para o conselho diretivo naci-
onal, consoante a pena tenha sido aplicada, respetivamente, pelo conselho diretivo nacional ou 
por um dos conselhos diretivos regionais.  

 



Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 47, 22/12/2013 

 65 

Artigo 27.º 

Prescrição 

 

1- A infração disciplinar prescreve ao fim de dois anos a contar do momento em que teve lugar.  

2- O processo disciplinar deve iniciar-se nos 30 dias úteis subsequentes àquele em que o conselho 
diretivo nacional ou o conselho diretivo regional competente, teve conhecimento da infração e 
do presumível infrator.  

3- A instauração do processo interrompe o prazo da prescrição.  

 

Artigo 28.º 

Sanções disciplinares 

 

Sanções aplicáveis:  

a) Admoestação registada;  

b) Multa de 50,00 EUR a 250,00 EUR;  

c) Suspensão de trinta a cento e oitenta dias;  

d) Inelegibilidade para os cargos associativos até três anos;  

e) Expulsão.  

 

Artigo 29.º 

Graduação das sanções 

 

1- As sanções disciplinares aplicar-se-ão em função dos seguintes critérios:  

a) Gravidade objetiva da infração;  

b) Intencionalidade da conduta do infrator;  

c) Repercussão da infração na atividade do STRN e na sua imagem externa;  

2- Constituem circunstâncias atenuantes, nomeadamente:  

a) A ausência de antecedentes disciplinares;  

b) A confissão espontânea da infração;  

c) A reparação dos danos causados, se as estes houver lugar.  

3- A reincidência constitui circunstância agravante na determinação da medida da sanção.  
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Artigo 30.º 

Causas da pena de expulsão 

 

1- São causas da pena de expulsão:  

a) A violação de forma grave dos estatutos do STRN;  

b) A prática de atos ofensivos da dignidade moral e profissional;  

c) A lesão grave de interesses patrimoniais e não patrimoniais do STRN;  

d) O não acatamento das deliberações dos órgãos competentes ou que de qualquer forma, ape-
lem ao desrespeito dessas deliberações;  

e) A recusa do cumprimento dos deveres estatuários por parte daqueles que exerçam cargos ou 
funções sindicais;  

2- A expulsão do associado importa a caducidade imediata de mandato em que esteja investido.  

 

CAPÍTULO V 

Organização do sindicato 

SECÇÃO I 

Organização sindical 

Artigo 31.º 

Órgãos do Sindicato 

 

1- Os órgãos do STRN são:  

a) A assembleia geral;  

b) O conselho diretivo nacional;  

c) O conselho fiscal;  

d) Os conselhos diretivos regionais;  

2- Os membros dos órgãos do STRN exercem os seus cargos gratuitamente.  

3- Os membros dos órgãos do STRN que, por motivo de desempenho das suas funções, venham a 
perder total ou parcialmente a retribuição do seu trabalho, têm direito única e exclusivamente ao 
reembolso das retribuições perdidas.  

4- Na eleição para quaisquer corpos sociais do STRN são asseguradas a igualdade de oportunida-
des e imparcialidade no tratamento das listas concorrentes.  
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Artigo 32.º 

Vinculação 

 

1- Para obrigar o STRN é necessária a assinatura, pelo menos, dos dois presidentes dos conselhos 
diretivos regionais e, caso envolva operações financeiras, dos respetivos tesoureiros.  

2- No impedimento ou falta dos presidentes, estes serão substituídos pelos respetivos vice-
presidentes.  

3- No impedimento ou falta dos tesoureiros serão estes substituídos por dirigente a designar por 
deliberação dos respetivos conselhos diretivos regionais.  

 

SECÇÃO II 

Assembleia geral 

Artigo 33.º 

Definição 

 

1- A assembleia geral é composta por todos os associados no pleno gozo dos seus direitos sindi-
cais, e as suas decisões obrigam o STRN de forma absoluta.  

2- A assembleia geral tem funções exclusivamente deliberativas, por voto direto e as suas delibera-
ções serão tomadas por maioria, sempre que os estatutos ou a lei não definam expressamente re-
gime diferente. 

 

Artigo 34.º 

Competência 

 

Compete à assembleia geral, em especial:  

a) Alterar os estatutos;  

b) Decidir sobre a alienação de bens imóveis;  

c) Deliberar, por proposta do conselho diretivo nacional, sobre a fusão ou dissolução do 
STRN;  

d) Deliberar, sob proposta do conselho diretivo nacional, a destituição, no todo ou em parte, do 
conselho nacional, do conselho fiscal e dos conselhos regionais.  

e) Sendo o processo eleitoral impugnado, ratificar as eleições ou declará-las nulas, no todo ou 
em parte;  

f) Tomar conhecimento do programa do conselho diretivo nacional, discutir as suas linhas ge-
rais de ação e convocar a sua reunião extraordinária;  

g) Apreciar o trabalho realizado pelos órgãos diretivos cessantes;  

h) Deliberar sobre outras propostas que lhe sejam submetidas pelo conselho diretivo nacional, 
pelo conselho fiscal, ou pelos conselhos diretivos regionais; ___________ 
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i) Aprovar as contas e orçamento anuais.______________________________________  

 

Artigo 35.º 

Reuniões ordinárias 

 

A assembleia geral reúne-se, ordinariamente, uma vez por ano.___________________  

 

Artigo 36.º 

Reuniões extraordinárias 

 

1- A assembleia geral reúne-se extraordinariamente em casos de extrema gravidade ou importância 
para a vida do STRN, quando o exijam os presidentes da respetiva mesa, o conselho diretivo na-
cional, qualquer um dos conselhos diretivos regionais, dez por cento ou duzentos associados. 
______________________________________________ 

2- A convocação da assembleia geral compete aos presidentes da respetiva mesa.____  

 

Artigo 37.º 

Local, presidência e convocatória 

 

5- A assembleia geral terá lugar em qualquer local do território nacional, previamente determina-
do.____________________________________________________________  

6- As reuniões da assembleia geral serão dirigidas colegialmente pelos dois presidentes dos conse-
lhos diretivos regionais, os quais poderão, entre si, designar um deles para o efeito.________  

7- A convocação da assembleia geral, com a indicação do dia, da hora, do local e ordem de traba-
lhos, será feita com a antecedência mínima de vinte dias e deverá revestir ampla publicidade, 
sendo publicada no respetivo sítio da internet.__________________  

 

SECÇÃO III 

Conselho diretivo nacional 

Artigo 38.º 

Definição 

 

1- O conselho diretivo nacional é o órgão supremo de coordenação, direção e administração geral 
do STRN, e é composto, por 18 membros, eleitos para cada triénio.   

2- O conselho diretivo nacional em primeira convocatória reúne com a presença no mínimo de 10 
dos seus membros.____________________________________________  

3- Caso não se verifique o número necessário de membros, o conselho diretivo nacional reúne ses-
senta minutos mais tarde com a presença de qualquer número de membros._________________ 
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Artigo 39.º 

Responsabilização e presidência 

 

1- Todos os membros do conselho diretivo nacional têm responsabilidades diretivas e executivas, 
estabelecendo-se na primeira reunião do conselho a efetuar após as eleições, a distribuições dos 
vários pelouros e tarefas.___________________________  

2- A presidência do conselho diretivo nacional caberá ao presidente do conselho diretivo regional 
em cuja área se realiza a reunião.  

 

Artigo 40.º 

Sessões, convocação, deliberações e desempate 

 

1- O conselho diretivo nacional reunirá, ordinária e alternadamente, nas sedes dos conselhos dire-
tivos regionais, uma vez por trimestre e, em sessão extraordinária quando convocado por um 
dos conselhos diretivos regionais ou pela assembleia geral e, bem assim, para elaborar o pro-
grama geral orientador da sua atuação sindical.  

2- A primeira reunião ordinária deverá ser realizada presencialmente. As restantes poderão ser efe-
tuadas com recurso a meios telemáticos.  

3- As reuniões ordinárias efetuar-se-ão, sem necessidade de convocatória, nos termos acordados na 
reunião anterior.  

4- A convocatória das sessões extraordinárias será efetuada, por qualquer meio, a cada um dos 
membros do conselho, devendo ser indicados o dia, a hora, o local e a ordem de trabalhos.  

5- As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos elementos presentes ou representados.  

6- Em caso de empate na votação, o presidente do conselho diretivo regional que presidir, tem voto 
qualificado.  

 

Artigo 41.º 

Representação 

 

1- É admitida a representação dos membros do conselho diretivo nacional, por delegação entre si a 
nível de cada conselho regional até um terço dos seus membros.  

2- Para tanto, o membro do conselho impedido, deverá dirigir carta ao conselho diretivo nacional, 
justificando o motivo da ausência e indicando o nome do membro pelo qual se faz representar.  

3- A carta referida no número anterior deverá ser acompanhada de um breve parecer sobre os as-
suntos constantes da ordem de trabalhos.  
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Artigo 42.º 

Competência 

 

É da competência do conselho diretivo nacional, em especial:  

a) Requerer a convocação da assembleia-geral;  

b) Propor à assembleia geral a revisão total ou parcial dos estatutos;  

c) Propor à assembleia geral a alienação de bens imóveis;  

d) Propor à assembleia geral a fusão ou dissolução do STRN;  

e) Propor à assembleia geral a destituição, no todo ou em parte, do conselho diretivo nacional, 
do conselho fiscal e dos conselhos diretivos regionais;  

f) Propor à assembleia geral o ingresso, a manutenção ou o abandono do STRN como membro 
de organizações sindicais nacionais e internacionais;  

g) Deliberar sobre qualquer declaração de greve de âmbito nacional;  

h) Exercer o poder disciplinar nos termos do n.º 2 do artigo 25.º;  

i) Deliberar, sem recurso, sobre a recusa de admissão de sócio por parte dos conselhos direti-
vos regionais;  

j) Aprovar os símbolos do STRN, designadamente a sua bandeira e emblema;  

k) Resolver, em última instância, os eventuais diferendos entre os órgãos do STRN;  

l) Convocar, extraordinariamente, os conselhos diretivos nacional e regionais;  

m) Coordenar e executar as deliberações emanadas da assembleia geral;  

n) Elaborar o orçamento, o relatório e as contas anuais e submetê-los ao parecer do conselho 
fiscal;  

o) Estabelecer a ligação entre o conselho diretivo nacional e os conselhos diretivos regionais.  

p) Efetuar e aprovar o Regulamento do Fundo de Greve e de Solidariedade.  

 

SECÇÃO IV 

Conselho fiscal 

Artigo 43.º 

Composição, eleição e funcionamento 

 

1- O conselho fiscal é constituído por um presidente, um vice-presidente, um secretário e três vo-
gais, eleitos com indicação dos respetivos cargos, nele havendo representação obrigatória de três 
elementos de cada zona.  

2- O conselho fiscal terá seis elementos suplentes nos mesmos termos do número anterior.  
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3- O conselho fiscal só poderá funcionar e deliberar com a presença da maioria dos seus membros, 
e as deliberações são tomadas por maioria de votos dos membros presentes, tendo, o presidente, 
além do seu voto, direito a voto de desempate.  

4- O conselho fiscal pode recorrer a título meramente consultivo na sua componente técnica, a um 
revisor oficial de contas.  

5- A eleição dos três membros de cada zona do conselho fiscal faz-se em simultâneo com a eleição 
dos conselhos diretivos regionais,  

6- Os cargos de presidente e de vice-presidente são indicados, cada um, alternadamente, por cada 
zona geográfica.  

7- O conselho fiscal funcionará nas sedes dos conselhos diretivos regionais e, das suas reuniões, 
deverá ser lavrada ata.  

8- A queda de um conselho diretivo regional não implica a queda do conselho fiscal, exceto se não 
mantiver, pelo menos, 50 % dos seus membros em funções.  

9- Os membros do conselho fiscal não podem pertencer a mais nenhum órgão. 

 

Artigo 44.º 

Competência 

 

1- O conselho fiscal tem acesso a toda a documentação de carácter administrativo e contabilístico 
do STRN, reunindo com o conselho diretivo nacional e com os conselhos diretivos regionais 
sempre que necessário ao cabal cumprimento das suas funções.  

2- Compete ao conselho fiscal, em especial:  

a) Examinar, pelo menos trimestralmente, a contabilidade e os serviços de tesouraria dos con-
selhos diretivos regionais e do conselho diretivo nacional;  

b) Apresentar ao conselho diretivo nacional um parecer sumário sobre os balancetes trimestrais 
elaborados pelas tesourarias regionais e nacional:  

c) Dar parecer sobre as contas, relatórios financeiros, orçamentos ordinários e suplementares, 
aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis, apresentados pelos conselhos diretivos 
regionais e pelo conselho diretivo nacional;  

d) Submeter à assembleia geral relatório circunstanciado sobre a situação financeira do STRN;  

e) Convocar reuniões extraordinárias do conselho diretivo nacional, quando o entender neces-
sário.  

3- 3. O conselho fiscal pode assistir às reuniões dos conselhos diretivos regionais e do conselho 
diretivo nacional, não tendo, todavia, direito a voto.  
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Artigo 45.º 

Reuniões 

 

1- O conselho fiscal reunirá obrigatoriamente de três em três meses, para os fins consignados nas 
alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo anterior, e, anualmente, no mês de fevereiro, para exame e 
apreciação das contas e relatório do ano findo e, bem assim, dos orçamentos do conselho direti-
vo nacional e dos conselhos diretivos regionais, referentes ao ano em curso, dando os respetivos 
pareceres que ficarão exarados em ata.  

2- O conselho fiscal reunirá extraordinariamente sempre que o entenda necessário.  

3- Aos pareceres do conselho fiscal será dada a conveniente publicidade.  

 

SECÇÃO V 

Conselhos diretivos regionais 

Artigo 46.º 

Conselho diretivo regional 

 

1- Como órgão coordenador e diretivo da atividade sindical da área da sua jurisdição, haverá, em 
cada uma das zonas definidas no artigo 2.º dos estatutos, um conselho diretivo regional, com-
posto por nove membros, eleitos pelo plenário regional da respetiva zona, constituído em as-
sembleia eleitoral.  

2- O conselho diretivo regional elegerá, de entre os seus membros efetivos, um presidente, um 
vice-presidente, um secretário e um tesoureiro e distribuirá as tarefas de coordenação e orienta-
ção segundo critérios que, entre os seus membros, vierem a ser acordados ou constarem de de-
terminações aprovadas em regulamentos ou em deliberações do conselho diretivo nacional.  

3- Os membros do conselho diretivo regional respondem solidariamente pelos atos praticados du-
rante o mandato para que tenham sido eleitos, perante a assembleia geral e o conselho diretivo 
nacional, aos quais deverão prestar todos os esclarecimentos que lhes sejam solicitados.  

4- O conselho diretivo regional deverá lavrar ata das suas reuniões.  

 

Artigo 47.º 

Competência e vinculação dos conselhos regionais 

 

1- Cada conselho diretivo regional tem competência específica para as questões no âmbito da sua 
área, no respeito pelas diretrizes emanadas pela assembleia geral e pelo conselho diretivo nacio-
nal.  

2- As deliberações tomadas por um conselho diretivo regional não vinculam o outro, que pode 
opor-lhe razões de discordância se os seus efeitos forem suscetíveis de, de algum modo, afetar 
os interesses dos trabalhadores da outra zona.  

3- As divergências assim suscitadas serão obrigatoriamente resolvidas em reunião extraordinária 
do conselho diretivo nacional, cuja decisão prevalecerá.  
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Artigo 48.º 

Competência específica 

 

1- Compete ao conselho diretivo regional, em especial:  

a) Gerir, coordenar e fomentar toda a atividade do STRN dentro da respetiva zona, de acordo 
com os princípios definidos nos estatutos;  

b) Exercer o poder disciplinar sobre os associados do STRN abrangidos pela respetiva zona;  

c) Gerir os recursos humanos e exercer o poder disciplinar sobre os trabalhadores do STRN;  

d) Admitir e recusar os pedidos de inscrição de trabalhadores com enquadramento no artigo 1.º 
dos estatutos, bem como determinar a perda da qualidade de associado;  

e) Elaborar o orçamento privativo para a área da sua jurisdição e administrar os fundos arreca-
dados, respondendo os seus membros, solidária e pessoalmente, pela sua aplicação, salvo 
declaração de voto de vencido expressa na respetiva ata;  

f) Executar e fazer cumprir as disposições legais, estatutárias e regulamentares, bem como as 
deliberações da assembleia geral e do conselho diretivo nacional;  

g) Colaborar estreitamente com o outro conselho diretivo regional e participar nas reuniões do 
conselho diretivo nacional;  

h) Submeter à assembleia geral, ao conselho diretivo nacional e ao conselho fiscal os assuntos 
sobre os quais devam pronunciar-se;  

i) Requerer a convocação da assembleia geral e do conselho diretivo nacional, nos termos dos 
estatutos, bem como submeter à sua apreciação e deliberação, os assuntos sobre os quais de-
vam pronunciar-se ou que o conselho diretivo regional lhes queira voluntariamente subme-
ter;  

j) Criar, se entender necessário, comissões ou grupos de trabalho, para o coadjuvar nas suas 
funções;  

k) Deliberar sobre qualquer declaração de greve de âmbito regional;  

l) Elaborar e manter atualizado o inventário dos seus haveres.  

2- Compete ao presidente do conselho diretivo regional, em especial:  

a) Presidir e coordenar as reuniões;  

b) Representar o conselho diretivo regional;  

c) Despachar os assuntos correntes;  

d) Apresentar nas reuniões os assuntos que careçam de deliberação;  

e) Garantir o cumprimento das competências dos membros do conselho diretivo regional e das 
deliberações tomadas nas suas reuniões.  

3- Compete, em especial, ao vice-presidente:  

a) Coadjuvar o presidente;  

b) Suprir os impedimentos do presidente.  

4- Compete, em especial, ao secretário:  
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a) Preparar e recolher todos os elementos necessários sobre os assuntos que careçam de delibe-
ração;  

b) Redigir as atas das reuniões;  

5- Compete, em especial, ao tesoureiro:  

a) Apresentar em reunião o projeto de orçamento ordinário do conselho diretivo regional, os 
orçamentos retificativos quando necessários, e as contas do exercício;  

b) Verificar as receitas e visar as despesas;  

c) Conferir os valores existentes quer em caixa, quer em bancos.  

6- Compete aos vogais assegurar, com os outros elementos, o cumprimento das atribuições do con-
selho diretivo regional e efetuar as substituições que se mostrem necessárias.  

 

Artigo 49.º 

Reuniões, vinculação e substituição dos membros efetivos 

 

1- O conselho diretivo regional reunirá em sessão ordinária uma vez por mês e, extraordinariamen-
te, quando convocado pelo presidente, por três dos seus membros em exercício ou pelo conselho 
diretivo nacional.  

2- O conselho diretivo regional só poderá funcionar e deliberar com a presença da maioria dos seus 
membros, e as deliberações são tomadas por maioria de votos dos membros presentes, tendo, o 
presidente, além do seu voto, direito a voto de desempate. 

3- O dirigente efetivo que esteja impedido de comparecer deverá comunicar o fato, com tempo, ao 
presidente do conselho diretivo regional, a fim de que este o faça substituir por um membro su-
plente.  

 

SECÇÃO VI 

Delegados sindicais 

Artigo 50.º 

Delegados sindicais 

 

Os delegados sindicais são eleitos pelos sócios do STRN de cada local de trabalho e atuam como 
elementos de ligação entre aqueles e o respetivo conselho diretivo regional.  

 

Artigo 51.º 

Condições de elegibilidade dos delegados sindicais 

 

Só poderá ser eleito delegado sindical o trabalhador, sócio do STRN, que reúna as seguintes condi-
ções:  

a) Exerça a sua atividade no local de trabalho, cujos associados lhe competirá representar;  
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b) Esteja no pleno gozo dos seus direitos sindicais e não esteja abrangido pelas causas de ine-
legibilidade definidas nos estatutos;  

c) Não faça parte do conselho fiscal, nem dos conselhos diretivos regionais como elemento 
efetivo.  

 

Artigo 52.º 

Eleição dos delegados sindicais 

 

1- A eleição dos delegados sindicais é feita por voto direto e secreto, no local de trabalho, e com-
pete aos respetivos trabalhadores, no pleno uso dos seus direitos sindicais.  

2- Até quinze dias após a eleição, a ata referente à contagem dos votos e do trabalhador eleito, de-
verá ser enviada ao conselho diretivo regional competente;  

3- Se houver contestação do processo de eleição do delegado sindical, o recurso deverá ser envia-
do, nos cinco dias imediatos à eleição, para o conselho diretivo regional competente, devendo 
este na reunião ordinária imediata, verificar da sua legalidade;  

4- Analisados a contestação e o processo eleitoral, o conselho diretivo regional competente, con-
firmará ou mandará repetir a eleição;  

5- Confirmada a eleição, o conselho diretivo regional competente oficiará o fato à repartição onde 
o delegado sindical exerce a sua atividade e informará o eleito.  

6- O mandato do delegado sindical terá a duração de três anos.  

7- Aquando da eleição do delegado sindical será eleito também um delegado substituto.  

 

Artigo 53.º 

Atribuições dos delegados sindicais 

 

1- São atribuições dos delegados sindicais, designadamente:  

a) Estabelecer, manter e desenvolver contatos permanentes entre os trabalhadores que repre-
sentam e o conselho diretivo regional competente, transmitindo todas as suas aspirações, su-
gestões e críticas, bem como conflitos de trabalho e irregularidades praticadas pelos servi-
ços;  

b) Agir no sentido de fomentar e consolidar a unidade dos seus colegas de trabalho à volta dos 
objetivos do STRN;  

c) Informar os trabalhadores sobre a atividade sindical e distribuir toda a informação impressa 
do STRN, nomeadamente, a propaganda das listas candidatas às eleições, assegurando a sua 
receção atempada por parte dos associados;  

d) Incentivar a participação ativa dos trabalhadores na vida sindical e os não sócios a sindicali-
zarem-se;  

e) Promover a eleição de novo delegado sindical no prazo de quinze dias por motivo de vacatu-
ra do cargo ou término do mandato.  
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2- Os delegados sindicais efetivos serão substituídos nos seus impedimentos, pelos delegados sin-
dicais substitutos.  

 

Artigo 54.º 

Destituição do delegado sindical 

 

1- O delegado sindical pode ser destituído a todo o tempo, pelos associados que representa, caso 
deixe de merecer a confiança da maioria destes, expressa por voto direto e secreto;  

2- A destituição deverá ser imediatamente suprida por nova eleição, de acordo com os presentes 
estatutos;  

3- São fundamentos da destituição automática do delegado sindical:  

a) Não reunir as condições de elegibilidade;  

b) Ter pedido a demissão do cargo;  

c) Pedir a demissão de sócio do STRN;  

d) Sofrer qualquer sanção disciplinar;  

e) Ter sido eleito para membro efetivo do conselho fiscal ou de um dos conselhos diretivos re-
gionais.  

 

CAPÍTULO VI 

Gestão financeira 

Artigo 55.º 

Receitas 

 

1- Constituem receitas do STRN :  

a) A joia e as quotas dos sócios;  

b) As receitas extraordinárias;  

c) As contribuições extraordinárias;  

d) As receitas decorrentes de ações de formação;  

e) As receitas decorrentes da venda de publicações;  

f) Os juros de depósitos;  

g) Os subsídios de organizações ou instituições nacionais e internacionais;  

h) Receitas publicitárias decorrentes de eventos;  

i) Os donativos.  

2- A joia e as quotas constituem receita do conselho diretivo regional em cuja jurisdição são co-
bradas.  
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Artigo 56.º 

Destino das receitas 

 

1- As receitas terão, obrigatoriamente, a seguinte aplicação:  

a) Pagamento de todas as despesas e encargos resultantes da atividade normal do STRN, sem 
prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo anterior;  

b) Constituição de um fundo de reserva representado por 10 % do saldo anual apurado pelo 
conselho diretivo nacional ou, na falta deste, pelos saldos apurados nos respetivos conselhos 
diretivos regionais.  

2- Por deliberação do conselho diretivo nacional podem, em casos excecionais, devidamente justi-
ficados, ser transferidas receitas de quotas de um conselho diretivo regional para outro.  

 

Artigo 57.º 

Depósito de receitas e fundo de maneio 

 

1- Os fundos provenientes das joias e das quotizações mensais, bem como de outras receitas even-
tuais deverão ser depositados em um ou mais estabelecimentos de crédito mediante deliberação 
dos competentes conselhos diretivos regionais.  

2- Deverá haver em caixa, para fazer face a pequenas despesas correntes, uma quantia não superior 
a 100,00 EUR.  

 

Artigo 58.º 

Destino do saldo 

 

O saldo das contas de gerência terá o destino que, em reunião do conselho diretivo nacional, for 
decidido.  

 

Artigo 59.º 

Ano financeiro e ano civil 

 

O ano financeiro coincide com o ano civil.  

 

CAPÍTULO VII 

Das eleições 

SECÇÃO I 

Assembleia eleitoral 
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Artigo 60.º 

Assembleia eleitoral 

 

1- A assembleia eleitoral é constituída por todos os sócios que tenham as suas quotas pagas até, 
pelo menos, dois meses antes da data marcada para as eleições e que estejam no pleno gozo dos 
seus direitos sindicais.  

2- A data da assembleia eleitoral será marcada pelo conselho diretivo nacional, e na impossibilida-
de deste, pelos conselhos diretivos regionais.  

 

Artigo 61.º 

Convocatória 

 

1- A convocatória será feita por cada conselho diretivo regional, com a antecedência mínima de 
quarenta dias, sobre a data designada.  

2- Dentro dos dez dias seguintes à convocatória, o conselho diretivo regional procederá às comuni-
cações aos sócios da respetiva área que reúnam os requisitos do número 1. do artigo anterior, 
por correio, fax, e-mail ou outro meio que considere adequado.  

3- O conselho diretivo regional publicará o aviso convocatório, com quinze dias de antecedência, 
no respetivo sítio da internet, ou providenciará para que por qualquer outro meio expedito, seja 
dado conhecimento da data das eleições aos associados.  

4- Da convocatória, bem como dos avisos e comunicações, constarão o dia, a hora e o local desig-
nados para a eleição.  

 

Artigo 62.º 

Horário de funcionamento 

 

1- A assembleia eleitoral funcionará em convocação única, sendo fixado para a votação, o prazo de 
três horas.  

2- A presidência competirá ao associado proposto pelo conselho diretivo regional e aceite pelos 
membros da assembleia eleitoral presentes, servindo os secretários da mesa de escrutinadores.  

3- Na mesa da assembleia eleitoral terá assento um representante de cada lista candidata, com fun-
ções de simples fiscalização.  

 

Artigo 63.º 

Capacidade eleitoral 

 

1- Só podem ser eleitos para qualquer cargo com funções sindicais os sócios que se tenham inscri-
to no STRN há mais de seis meses antes da data da realização das eleições respetivas, tenham 
pago as suas quotas e estejam no pleno gozo dos seus direitos sindicais.  
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2- Não podem ser eleitos os sócios que:  

a) Estejam abrangidos pelas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 16.º dos estatutos;  

b) Estejam abrangidos pelo número 2 do artigo 18.º dos estatutos;  

c) Estejam abrangidos pelo disposto nas alíneas a), b) e c) do artigo 24.º dos estatutos.  

 

SECÇÃO II 

Processo eleitoral 21 

Artigo 64.º 

Formalidades 

 

1- Até ao trigésimo dia anterior ao das eleições, os conselhos diretivos regionais elaborarão os ca-
dernos eleitorais donde constem os nomes de todos os associados da respetiva zona, que não se 
encontrem sob a alçada do número 2 do artigo anterior.  

2- Após a elaboração dos cadernos eleitorais, cada conselho diretivo regional enviará cópia do res-
petivo caderno ao outro conselho diretivo regional.  

3- Durante o período eleitoral será facultada a consulta dos cadernos eleitorais a todos os associa-
dos que o requeiram.  

4- Às listas candidatas, depois de admitidas, deve ser fornecida uma cópia do caderno eleitoral da 
respetiva zona.  

 

Artigo 65.º 

Forma de constituição das listas 

 

1- As listas candidatas para os conselhos diretivos serão constituídas por forma a abrangerem, si-
multaneamente, o conselho diretivo regional correspondente e três elementos do conselho fiscal, 
estes com a indicação dos respetivos cargos.  

2- A apresentação das candidaturas será feita ao conselho diretivo regional da respetiva zona, até 
às 17 horas do vigésimo dia anterior ao das eleições, exceto se este corresponder a um sábado, 
domingo ou feriado, caso em que o prazo será prorrogado até às doze horas do primeiro dia útil 
imediato.  

3- As listas serão subscritas por todos os candidatos, como prova da sua aceitação e por um míni-
mo de cinquenta apoiantes, associados da respetiva zona no pleno gozo dos seus direitos sindi-
cais, devendo, quanto aos candidatos, serem acompanhadas de cópia do bilhete de identidade ou 
do cartão do cidadão e, quanto aos apoiantes, de um destes documentos ou ainda do cartão sin-
dical.  

4- Não poderá ser apresentada a candidatura de um associado, em simultâneo, para o conselho fis-
cal e para o conselho diretivo regional.  



Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 47, 22/12/2013 

 80 

5- Com a candidatura, deverá ser apresentado um programa de ação, ainda que sucinto, dos candi-
datos ao conselho diretivo regional, sem o que a candidatura não será aceite.  

6- O prazo referido no número 2 deste artigo é contínuo.  

 

Artigo 66.º 

Procedimentos após a apresentação das candidaturas 

 

1- Encerrado o prazo referido no número 2 do artigo anterior, cada conselho diretivo regional en-
viará de imediato ao outro conselho cópia das listas que lhe tenham sido apresentadas e que te-
nham sido aceites.  

2- Até ao décimo quinto dia anterior à data das eleições, cada conselho diretivo regional declarará 
admitidas dentro da respetiva zona, as listas que cumpram os requisitos exigidos nos estatutos, 
as quais serão identificadas pelas letras do alfabeto, segundo a sua ordem de apresentação.  

3- Admitidas as listas, cada conselho diretivo regional publicitará a sua admissão através de meios 
expeditos. Igual publicidade será dada ao respetivo programa de ação.  

4- Cada conselho diretivo regional procederá, de imediato, à elaboração dos boletins de voto que, 
serão remetidos a todos os associados com capacidade eleitoral, acompanhados de:  

a) Documento do qual conste a identificação, por ordem alfabética, dos candidatos das listas 
apresentadas à direção e ao conselho fiscal;  

b) Respetivos programas de ação de cada lista admitida.  

 

Artigo 67.º 

Campanha eleitoral 

 

A campanha eleitoral terá início dez dias úteis antes da data do ato eleitoral e terminará às zero ho-
ras do dia anterior ao das eleições.  

 

SECÇÃO III 

Ato eleitoral 

Artigo 68.º 

Boletins de voto 

 

1- Haverá um único boletim de voto, o qual será de papel liso, branco, não transparente, de forma 
retangular no formato A5, sem marcas ou sinais exteriores, e conterá, impressos ou dactilogra-
fados:  

a) A identificação, por ordem alfabética, de todas as listas admitidas, as quais terão à sua frente 
uma quadrícula.  

b) A escolha da lista pretendida efetiva-se pela aposição de uma cruz na respetiva quadrícula.  
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2- O boletim de voto poderá ser rubricado por um elemento de cada uma das listas candidatas, ou 
nele aposto o carimbo do STRN.  

 

Artigo 69.º 

Votação 

 

1- A forma preferencial de votação é a presencial, através de boletim de voto.  

2- Quando se encontrem reunidas as condições necessárias, em alternativa ao voto presencial, a 
votação será efetuada eletronicamente através de plataforma na internet a disponibilizar aos as-
sociados.  

3- Não é permitido o voto por procuração.  

 

Artigo 70.º 

Nulidades 

 

São nulos os boletins de voto que:  

a) Não respeitarem o disposto no artigo 68.º dos estatutos;  

b) Que se apresentarem em branco, riscados, rasurados, com a aposição de uma cruz em mais 
de uma quadrícula, ilegíveis e indevidamente ou não dobrados.  

 

Artigo 71º 

Apuramento dos votos 

 

1- Encerrada a votação e efetuado o escrutínio, considerar-se-á eleita para o conselho diretivo regi-
onal correspondente, a lista que tenha obtido o maior número de votos.  

2- Verificando-se entre duas ou mais listas igualdade no número de votos, e sendo elas as mais 
votadas, proceder-se-á, dentro dos trinta dias seguintes, a uma segunda volta entre as listas em-
patadas.  

3- A eleição para o conselho fiscal resultará, por maioria relativa, da soma dos votos obtidos em 
cada uma das zonas, sendo a lista vencedora declarada conjuntamente pelos presidentes de am-
bas as assembleias eleitorais, que, para o efeito, reunirão dentro de oito dias, após a ocorrência 
destas.  

4- A renúncia ou perda de mandato de qualquer dos membros do conselho fiscal que não permita, 
após as substituições legais, a obtenção do respetivo quórum, importa a convocação de eleições 
intercalares para este órgão nos termos a definir pelo conselho diretivo nacional.  

5- Dos resultados das assembleias eleitorais será lavrada ata da qual será enviada uma cópia ao 
conselho diretivo nacional.  

 



Boletim do Trabalho e Emprego, n.º 47, 22/12/2013 

 82 

Artigo 72.º 

Impugnação do ato eleitoral 

 

1- Pode ser apresentado recurso com fundamento em irregularidades do ato eleitoral, o qual deverá 
ser apresentado ao presidente da respetiva assembleia nos três dias úteis posteriores ao encerra-
mento da assembleia eleitoral.  

2- Recebido o recurso, o mesmo tem efeitos suspensivos relativamente aos resultados apurados na 
respetiva assembleia de voto, sendo concedidos cinco dias úteis, após a sua entrega, para prova 
do respetivo fundamento por parte do recorrente.  

3- Será considerado inexistente o recurso que não tenha sido fundamentado dentro do prazo.  

4- A assembleia geral, a quem será comunicada a impugnação para os efeitos previstos na alínea e) 
do artigo 34.º dos estatutos, analisará o recurso e dará conhecimento escrito aos recorrentes 
acerca do teor da deliberação tomada, afixando-a, simultaneamente, nas instalações do respetivo 
conselho diretivo regional.  

5- Tendo o recurso provimento, a eleição será anulada, repetindo-se no prazo de quarenta dias, 
contados da data da deliberação da assembleia nacional, concorrendo as mesmas listas, com as 
eventuais alterações introduzidas em virtude da impugnação ou outras que, justificadamente, 
impossibilitem a anterior ou as anteriores candidaturas.  

 

Artigo 73.º 

Verificação dos requisitos 

 

A regularidade do processo eleitoral e a elegibilidade dos candidatos serão verificadas por uma co-
missão designada pelo conselho diretivo regional em funções.  

 

Artigo 74.º 

Ato de posse 

 

A posse dos membros eleitos para o conselho fiscal e para os conselhos diretivos regionais será con-
ferida pelos presidentes das mesas das assembleias eleitorais, devendo ser conferida em data que 
possibilite que estes iniciem funções no primeiro dia do ano do triénio para que foram eleitos.  

 

CAPÍTULO VIII 

Disposições finais 

Artigo 75.º 

Fusão, dissolução, liquidação e extinção 

 

1- A fusão, a dissolução, a liquidação e a extinção do STRN só se verificarão por deliberação da 
assembleia geral expressamente convocada para o efeito e desde que votadas favoravelmente 
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por uma maioria de, pelo menos, três quartos do número total de associados presentes com vo-
tos expressos.  

2- A assembleia geral que deliberar a fusão, a dissolução, a liquidação e a extinção, deverá, obriga-
toriamente, definir os termos em que estas se processarão, não podendo, em caso algum, os bens 
do STRN serem distribuídos pelos sócios.  

 

Artigo76.º 

Alteração dos estatutos 

 

Os presentes estatutos só poderão ser alterados pela assembleia geral, convocada para o efeito e a 
deliberação só será válida desde que votada favoravelmente por, pelo menos, três quartos do núme-
ro total de associados presentes com votos expressos.  

 

Artigo 77.º 

Casos omissos 

 

Os casos omissos serão resolvidos de harmonia com os princípios destes estatutos, da lei e dos prin-
cípios gerais de direito.  

 

Artigo 78.º 

Eficácia 

As alterações estatuárias entram em vigor na data da sua publicação no Boletim do Trabalho e Em-

prego.  

 

CAPÍTULO IX 

Disposições transitórias 

Artigo 79.º 

Representação e cobrança de quotas 

 

Até à entrada em funções dos órgãos diretivos previstos nestes estatutos, os atuais órgãos continua-
rão a dirigir e representar o STRN, cobrando as quotizações de acordo com as normas até agora 
estabelecidas.  

 

Artigo 80.º 

Votação por correspondência 

 

1- Enquanto não estiver implementada a votação eletrónica, prevista no n.º 2 do artigo 69.º dos 
estatutos, mantém-se a aceitação dos votos por correspondência.  
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2- Na votação por correspondência serão, obrigatoriamente, observadas as seguintes regras:  

a) A correspondência deve ser endereçada ao presidente da mesa da assembleia eleitoral e en-
viada para um apartado aberto exclusivamente para o efeito;  

b) O levantamento dos votos é feito pelo presidente da mesa da assembleia eleitoral, na presen-
ça dos representantes das listas concorrentes;  

c) A correspondência deve ser enviada sob registo ou, não o sendo, conter carimbo postal que, 
indubitavelmente, mostre ter sido colocada no correio até ao dia do ato eleitoral;  

d) Num mesmo envelope podem ser remetidos vários ou todos os votos dos eleitores de uma 
repartição;  

e) No caso da alínea d), deve ser colocado num envelope o voto e a identificação de cada elei-
tor, sendo estes envelopes individuais colocados num outro, que será expedido;  

f) Os votos devem ser dobrados em quatro, com a parte escrita para dentro e fazerem-se acom-
panhar de documento identificativo do eleitor.  

3- Os votos que não obedeçam aos preceitos consignados no número 2 serão considerados nulos.  

 

Regulamento do direito de tendência 

Artigo 1.º 

Direito de organização 

 

1- Aos trabalhadores abrangidos, a qualquer título, no âmbito do STRN é reconhecido o direito de 
se organizarem em tendências politico-sindicais. 

2- O reconhecimento de qualquer tendência politico-sindical é da competência exclusiva do conse-
lho diretivo nacional. 

 

Artigo 2.º 

Conteúdo 

 

As tendências constituem formas de expressão sindical própria, organizadas na base de determinada 
conceção politica, social ou ideológica, ainda que subordinadas aos princípios democráticos e aos 
estatutos do STRN. 

 

Artigo 3.º 

Âmbito 

 

Cada tendência constitui uma formação integrante do STRN, de acordo com o princípio da repre-
sentatividade, sendo, por isso, os seus poderes e competências exercidos tendo em vista a realização 
de alguns dos fins estatutários deste.  
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Artigo 4.º 

Poderes 

 

Os poderes e competências das tendências são os previstos neste regulamento e em caso de omissão 
na legislação em vigor. 

 

Artigo 5.º 

Constituição 

 

A constituição de cada tendência efetua-se mediante comunicação dirigida ao conselho diretivo 
nacional e assinada por todos os associados que a integram, com indicação do nome e número de 
associados, bem como o do nome e qualidade de quem a representa. 

 

Artigo 6.º 

Reconhecimento 

 

Só serão reconhecidas as tendências que agreguem 20 associados. 

 

Artigo 7.º 

Associação 

 

Cada tendência pode associar-se com as demais para qualquer fim estatutário em eleições ou fora 
delas. 

 

Artigo 8.º 

Deveres 

 

1- As tendências, como expressão do pluralismo sindical, devem contribuir para o reforço da uni-
dade democrática de todos os trabalhadores. 

2- Para realizar os fins da democracia sindical devem, nomeadamente, as tendências: 

a) Apoiar todas as ações determinadas pelos órgãos do STRN; 

b) Desenvolver, junto dos trabalhadores que representam, ações de formação politico-sindical 
de esclarecimento dos princípios do sindicalismo democrático; 

c) Impedir a instrumentalização político-partidária do sindicato; 

d) Evitar quaisquer ações que possam enfraquecer ou dividir o movimento sindical.    

 


