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Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª

(Aprova o Orçamento de Estado para 2023)

Proposta de Aditamento

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo Parlamentar 

do Partido CHEGA apresenta a seguinte proposta de aditamento:

CAPÍTULO III

Disposições relativas à Administração Pública

SECÇÃO II

Outras disposições sobre trabalhadores

Artigo 32.º - A

Contratação de recursos humanos para o Instituto de Registos e Notariado

1 - O Governo, até ao final do primeiro trimestre de 2023, procede a uma avaliação dos 

recursos humanos necessários para suprir as necessidades verificadas no IRN – Instituto 

dos Registos e Notariado, I.P.

2 – Em função das conclusões dessa avaliação, o Governo, durante o ano de 2023, dá 

início aos procedimentos necessários à contratação dos recursos humanos apurados.

Nota Justificativa:

Nos últimos anos têm-se multiplicado as queixas de carência de recursos humanos nos 

serviços de Registos e Notariado, chegando algumas entidades do sector a situar essa 

carência na ordem dos 30% dos efetivos previstos em quadro, garantindo ainda que há 

mais de duas décadas que não se procede à contratação de um único conservador ou 

um único oficial de registo.

Por outro lado, tem sido frequentemente invocado pelo sector que esta realidade – a 

par de outras que respeitam, por exemplo, à insuficiência e inadequação dos sistemas 
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informáticos – acaba por colocar em perigo toda a informação constante das bases de 

dados alimentadas pelo desenvolvimento da atividade, bem como a qualidade dos 

serviços presenciais prestados, resultando numa manifesta incapacidade em responder 

às solicitações existentes.

Pelo que se propõe que seja feito uma avaliação das necessidades de recursos humanos, 

para posteriormente se poder proceder às contratações necessárias.

São Bento, 9 de Novembro de 2022

O Grupo Parlamentar do Partido CHEGA

André Ventura - Bruno Nunes – Diogo Pacheco de Amorim - Filipe Melo - Gabriel Mithá 

Ribeiro - Jorge Galveias - Pedro Frazão - Pedro Pessanha - Pedro Pinto - Rita Matias -

Rui Afonso - Rui Paulo Sousa
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