1.ª Subst. 135C

Proposta de Lei n.º 61/XIV/2ª
Aprova o Orçamento do Estado para 2021
PROPOSTA DE ADITAMENTO
Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, a Deputada Não Inscrita Joacine
Katar Moreira apresenta a seguinte proposta de aditamento à Proposta de Lei n.º 61/XIV/2.ª:

Artigo 32.º - A [Novo]
Contratação de Conservadores e Oficiais de Registo
Até ao final do primeiro trimestre de 2021 é concluído o procedimento concursal interno do
Instituto dos Registos e Notariados (IRN) que prevê a contratação de 150 Conservadores e 565
Oficiais de Registo e é aberto o procedimento concursal externo por despacho do membro do
Governo responsável pela área da Justiça, tendo em vista a contratação de profissionais do sector
para as remanescentes necessidades.

FUNDAMENTAÇÃO
O Instituto dos Registos e Notariados (IRN) tem uma grande falta de recursos humanos, não existindo admissões de novos trabalhadores há pelo menos 20 anos. Em 2001 existiam 6103 efetivos,
incluindo 821 Conservadores e 5282 Oficiais dos Registos. Em 2019 os efectivos eram 4293, incluindo 571 Conservadores e 3722 Oficiais de Registo. Ou seja, atualmente há menos 1810 efetivos,
incluindo menos 250 Conservadores e menos 1560 Oficiais de Registo. Acresce que segundo o Balanço Social de 2019 do Instituto dos Registos e Notariado estão em falta cerca de 199 Conservadores e de 1013 Oficiais de Registo.
O concurso interno que prevê 150 lugares de Conservador e 565 lugares de Oficiais de Registo está
parado desde setembro de 2019 e que interfere na abertura dos concursos externos. Esta situação
está a atrasar o recrutamento e rejuvenescimento dos quadros do IRN, cuja média de idades é de
57 anos, e a combater a elevada taxa de absentismo.
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