CONSELHO DIRETIVO NACIONAL

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

Considerando que a alteração estatutária que sempre defendemos e almejamos alcançar tem como
objetivo primordial, a extinção dos Conselhos Diretivos Regionais e a criação de apenas uma Direção
Nacional, obrigará a uma profunda alteração aos atuais Estatutos, o que deve ter uma base de consenso
alargada para se atingirem determinados princípios do sindicalismo democrático, que serão
fundamentais e estruturantes, tais como:
a) A criação de uma direção nacional una e que represente todos os associados, terminando
com a divisão bicéfala que, manifestamente, potencia impasses semelhantes aos que se viverem
em 2013 e que agora se repetem, paralisando o normal desenrolar da atividade sindical,
impossibilitando a defesa efetiva dos interesses dos associados e fragilizando a imagem do
nosso Sindicato;
b) A limitação de mandatos para todos os dirigentes;
c) O reforço do papel dos delegados sindicais;
d) A criação de direções distritais.
Nesse sentido, revela-se fundamental que as eleições para os órgãos sociais da zona norte do STRN, se
concluam, com a posse legítima dos seus respetivos membros, o que só ocorrerá após a Assembleia
Geral se pronunciar sobre os respetivos recursos/impugnações, cfr. art.º 72.º e 34.º dos Estatutos.
Deve ainda ser considerada a criação de uma Comissão de Revisão Estatutária composta por dirigentes
e associados do CDRSI e do CDRN, que permita uma máxima participação e contributo de todos nesta
matéria, bem como auscultar os delegados sindicais.
Não obstante, no atual contexto de crise no seio do STRN, a que acresce a crise pandémica, revela-se
essencial a criação de condições que permitam uma resposta mais eficaz às solicitações dos associados,
o que só se conseguirá através da criação e regulamentação de órgãos de cariz distrital, garantindo-se
assim uma maior proximidade entre o STRN e os seus associados.
O art.º 3.º, n.º 4 dos Estatutos já prevê que sejam criadas, por deliberação do Conselho Diretivo
Nacional, outras representações a nível distrital. No entanto, nem o art.º 31.º prevê estas representações
distritais como órgãos do STRN, nem o art.º 42.º tem ínsita esta competência.
Para que estas representações distritais possam ser uma mais-valia para os associados, impõe-se que os
seus membros tenham direito a crédito de horas, o que só será possível se forem enquadradas como
órgãos do Sindicato.
Assim, por uma questão de coerência estatutária e principalmente pela mais-valia que representa para os
associados na defesa dos seus direitos, liberdades e garantias, propõe-se a seguinte alteração estatutária,
aproveitando para corrigir os números que compõem o artigo 37.º:
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CAPÍTULO V
Organização do sindicato
SECÇÃO I
Organização sindical

1- Os órgãos do STRN são:
a) A assembleia geral;
b) O conselho diretivo nacional;
c) O conselho fiscal;
d) Os conselhos diretivos regionais;
e) Direções distritais.

Artigo 31.º
Órgãos do Sindicato

SECÇÃO II
Assembleia Geral
Artigo 37.º
Local, presidência e convocatória
1 - A assembleia geral terá lugar em qualquer local do território nacional, previamente determinado.
2- As reuniões da assembleia geral serão dirigidas colegialmente pelos dois presidentes dos conselhos
diretivos regionais, os quais poderão, entre si, designar um deles para o efeito.
3- A convocação da assembleia geral, com a indicação do dia, da hora, do local e ordem de trabalhos,
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 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 diretivos
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;
Rua da Paiã, n.º 23B - 4.º Dt.º 2675 - 935 Odivelas/ Tel.: 218162731 Fax: 218162741
E-mail: cdnacional@strn.pt Site: www.strn.pt

CONSELHO DIRETIVO NACIONAL
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
q) Deliberar sobre a criação, alteração e extinção das direções distritais, fixando os seus respetivos
modos de composição, eleição e funcionamento.
SECÇÃO VI
Delegados Sindicais e Direções Distritais
Art.º 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 50.º - A
Direções Distritais
1 - Os dirigentes distritais são eleitos de entre os delegados sindicais do respetivo distrito.
2 – Os dirigentes distritais desenvolvem a sua atividade sindical atuando sempre em coordenação com
o respetivo Conselho Diretivo Regional.

Aprovada em reunião extraordinária do Conselho Diretivo Nacional realizada em 20 de março de 2021.

NOTA: Encontram-se a cor azul as alterações propostas.
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