
ESTATUTOS

DA

FEDERAÇÃO NACIONAL

DOS SINDICATOS DOS TRABALHADORES

EM FUNÇÕES PÚBLICAS E SOCIAIS
(Com alterações aprovadas no 11ºCongresso, realizado em 2 e 3 de Junho de 2016)



CAPÍTULO I

Denominação, âmbito e sede

Artigo 1.º

Denominação e âmbito

1  -  A Federação  Nacional  dos  Sindicatos  dos  Trabalhadores  em  Funções  Públicas  e  Sociais  -  FNSTFPS,

abreviadamente designada por Federação, é uma associação sindical constituída pelos sindicatos nela filiados

representativos de trabalhadores que, independentemente da natureza jurídica do respetivo vínculo, exerçam a

sua  atividade  profissional, permanente  ou  transitória,  na  Administração  Pública,  nos  órgãos  do  Estado  que

desenvolvam funções materialmente administrativas e, nomeadamente, nos institutos públicos, nas associações

públicas,  nas empresas públicas ou concessionárias de serviços públicos do sector público administrativo,  bem

como, em geral, em quaisquer entes públicos ou privados que se encontrem investidos de poderes de autoridade

na prossecução de fins públicos ou prossigam atividade de utilidade pública ou de solidariedade social e ainda

daqueles que, qualquer que seja a sua relação contratual, se encontrem ao serviço de fundações e instituições

do sector  social,  designadamente instituições  particulares de solidariedade social,  misericórdias,  associações

mutualistas,  de  ensino particular  e cooperativo,  bem como em  entidades  gestoras  de serviços,  atividades e

funções públicas que tenham sido ou venham a ser objeto de privatização.

2  –  A  Federação  exerce  a  sua  atividade  em  todo  o  território  nacional  e  ainda  nos  consulados,  missões

diplomáticas ou outros serviços e organismos sediados no estrangeiro que estejam na dependência orgânica e

funcional de departamentos governamentais ou sejam por estes tutelados.

Artigo 2.º 

Sede

A Federação tem sede em Lisboa.

CAPÍTULO II

Dos princípios fundamentais

Artigo 3.º

Princípios fundamentais

A Federação orienta a sua acção pelos princípios da liberdade, da unidade, da democracia, da independência

sindical e da solidariedade entre todos os trabalhadores na luta pelo fim da exploração do homem pelo homem.

Artigo 4.º

Liberdade Sindical

O princípio da liberdade sindical, reconhecido e definido pela Federação, garante a todos os trabalhadores o

direito de se sindicalizarem, independentemente das suas opções políticas e religiosas.



Artigo 5.º

Unidade sindical

A Federação defende a unidade dos trabalhadores e a unidade orgânica do movimento sindical como condição

e garantia da defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores, combatendo todas as acções tendentes à sua

divisão.

Artigo 6.º

Democracia sindical

1- A democracia sindical regula toda a orgânica e vida interna da Federação, constituindo o seu exercício um

direito interno e um dever de todos os associados.

2- A democracia sindical que a Federação preconiza assenta na participação activa dos sindicatos na definição

das suas reivindicações e objectivos programáticos, na eleição e destituição dos seus dirigentes, na liberdade de

expressão e de discussão de todos os pontos de vista, existentes no seio dos trabalhadores e no respeito integral

pelas decisões maioritariamente expressas, resultantes de um processo decisório democrático que valorize os

contributos de todos.

Artigo 7.º

Independência sindical

A Federação desenvolve a sua actividade com total independência em relação ao Governo e outros órgãos de

poder constituído, entidades patronais, confissões religiosas, partidos e outras associações políticas e sindicais.

Artigo 8.º

Defesa do regime democrático

A  Federação  tem  o  direito  e  o  dever  de  tomar  quaisquer  iniciativas  com  vista  à  defesa  das  liberdades

democráticas e dos interesses dos trabalhadores, tendo em consideração que a sua independência não pode

significar indiferença perante quaisquer ameaças que visem pôr em causa princípios fundamentais do regime

democrático.

Artigo 9º

Solidariedade

1 – A Federação norteará a sua ação nacional e internacional pela defesa da paz e do desarmamento e pelo

reforço da solidariedade entre os trabalhadores, combatendo o individualismo e o corporativismo.

2 – A Federação poderá filiar-se em organizações sindicais mais abrangentes, quer a nível nacional, quer a nível

internacional,  bem  como manter  relações  e  cooperar  com  elas,  tendo  sempre  em  conta  a  salvaguarda  do

movimento sindical e dos trabalhadores, e a defesa dos seus direitos e interesses, desde que a Assembleia Geral

assim o delibere.



CAPÍTULO III

Dos objectivos e competências

Artigo 10.º

Objectivos

Constituem objectivos da Federação, no âmbito estatutário definido no artigo 1.º:

a) Organizar os trabalhadores para a defesa dos seus interesses colectivos, da dignificação profissional e

da melhoria dos serviços públicos, por todos os meios ao seu alcance;

b)  Promover,  organizar  e  apoiar  as  acções  conducentes  à  satisfação  das  justas  reivindicações  dos

trabalhadores, de acordo com a sua vontade democraticamente expressa;

c) Alicerçar a solidariedade e a unidade entre todos os trabalhadores, desenvolvendo a sua consciência

de classe, sindical e política;

d) Desenvolver o sindicalismo de intervenção e transformação com a participação dos trabalhadores na

luta pela sua afirmação e pela construção de uma sociedade mais justa e fraterna sem exploração do

homem pelo homem;

e)  Desenvolver  a  solidariedade  entre  todos  os  trabalhadores  do  mundo  na  base  do  respeito  pelo

princípio da independência de cada organização.

Artigo 11.º

Competências

São competências da Federação:

a) Dirigir, coordenar e dinamizar a actividade sindical a nível da Administração Pública e no restante

âmbito definido no art. 1º, assegurando uma estreita articulação e cooperação entre os associados;

b) Negociar e celebrar com o Governo e órgãos de gestão das entidades com trabalhadores ao seu

serviço, representados pelos sindicatos filiados, instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho,

para a melhoria das condições de trabalho, retributivas, sócio-profissionais e, em geral, sobre todas as

matérias relativas aos direitos e interesses dos trabalhadores;

c)  Participar na elaboração da legislação do trabalho;

d) Participar no controlo de execução dos planos económico-sociais;

e) Participar no controlo de execução dos planos económico-sociais;

f) Participar e apoiar a participação dos sindicatos na gestão das instituições de segurança social e nas

instituições cuja actividade seja do interesse dos trabalhadores;

g) Intervir e participar na democratização e transformação da Administração Pública, designadamente

em tudo o que tenha a ver com os trabalhadores;

h)  Emitir  pareceres  sobre  assuntos  respeitantes  aos  interesses  dos  seus  associados,  por  iniciativa



própria ou a solicitação de outras organizações ou de organismos oficiais;

i)  Prestar  assistência  sindical,  jurídica  ou  outra  aos  associados,  estudando  todas  as  questões  que

interessem aos associados e procurando a solução para elas;

j) Promover iniciativas próprias ou em colaboração com vista à formação profissional e à promoção

económica, social e cultural dos trabalhadores filiados nos sindicatos associados;

l) Cooperar ou associar-se com organizações cuja actividade seja do interesse dos trabalhadores.

CAPÍTULO IV

Dos associados

Artigo 12.º

Filiação

Têm direito de se filiar na Federação todos os sindicatos que estejam nas condições previstas no artigo 1.º e que

aceitem os presentes estatutos.

Artigo 13.º

Pedido de filiação

O pedido de filiação deverá ser dirigido à Direção Nacional acompanhado de:

a) Declaração de adesão de acordo com as disposições estatutárias do respetivo sindicato;

b) Exemplar dos estatutos do sindicato;

c) Declaração do número de trabalhadores sindicalizados;

d) Ata da eleição dos corpos gerentes;

e) Último orçamento e relatório e contas aprovados.

Artigo 14.º

Aceitação ou recusa de filiação

1 – A aceitação ou a recusa de filiação é da competência da direcção nacional, cuja decisão deve ser ratificada

pela Assembleia Geral na sua primeira reunião após a deliberação.

2 – Em caso de recusa de filiação pela direcção nacional, o sindicato interessado  poderá fazer-se representar na

reunião da Assembleia Geral referida no ponto anterior, usando a palavra enquanto o assunto estiver à discussão.

Artigo 15.º

Direitos dos associados

São direitos dos associados:

a) Eleger e destituir os órgãos da Federação, nos termos dos presentes estatutos;

b) Participar activamente na vida da Federação nomeadamente nas reuniões da  Assembleia Geral  e do



Congresso, apresentando, discutindo e votando as moções e propostas que entenderem convenientes;

c)  Beneficiar da acção desenvolvida pela Federação em defesa dos interesses económicos, sociais e

culturais comuns a todos os trabalhadores ou dos seus interesses específicos;

d) Ser informado regularmente de toda a actividade desenvolvida pela Federação;

e) Formular as críticas que tiverem por convenientes à actuação e às decisões dos órgãos de Federação,

mas sempre no seio desta e sem prejuízo da obrigação de respeitar as decisões democráticas tomadas;

f) Definir livremente a sua forma de organização e funcionamento interno com respeito pelos princípios

de defesa da unidade dos trabalhadores, da independência e da organização e gestão democrática das

associações sindicais; 

g) Exercer o direito de tendência nos termos previstos no art. 16º dos presentes estatutos.

Artigo 16.º

Direito de tendência

1- A Federação pela sua natureza unitária reconhece a existência, no seu seio, de diversas correntes de opinião

político-ideológicas cuja organização é no entanto exterior ao movimento sindical e da exclusiva responsabilidade

dessas mesmas correntes de opinião.

2 – As correntes de opinião exprimem-se através do exercício do direito de participação dos associados a todos

os níveis e em todos os órgãos.

3-  As  correntes  de  opinião  podem  exercer  a  sua  intervenção  e  participação  sem  que  esse  direito,  em

circunstância  alguma,  possa  prevalecer  sobre  o  direito  de  participação  de  cada  associação  individualmente

considerado.

Artigo 17.º

Deveres dos associados

São deveres dos associados:

a) Participar nas actividades da Federação e manter-se delas informado;

b) Cumprir e fazer cumprir os estatutos, bem como as deliberações dos órgãos competentes tomadas

democraticamente e de acordo com os estatutos;

c)  Agir  solidariamente na defesa dos  interesses,  apoiando activamente as acções da Federação na

prossecução dos seus objectivos;

d) Fortalecer a acção sindical nos locais de trabalho e a respectiva organização sindical;

e) Divulgar os princípios fundamentais e objectivos do movimento sindical, com vista ao alargamento

da sua influência;

f) Divulgar as publicações da Federação;



g) Comunicar à direcção nacional, com suficiente antecedência, as propostas de alteração aos estatutos

e  comunicar,  no  prazo  de  20  dias,  as  alterações  que  vierem  a  ser  introduzidas  nos  respectivos

estatutos, bem como o resultado das eleições para os corpos gerentes e qualquer alteração que nestes

se tenha verificado;

h) Pagar mensalmente as quotizações estabelecidas nestes estatutos;

i) Enviar à direcção nacional os nomes dos seus representantes na Assembleia Geral, de acordo com o

disposto no nº3 do artigo 32º;

j)  Enviar,  anualmente,  à  direcção  nacional  no  prazo  de  20  dias  após  a  sua  aprovação  pelo  órgão

competente, o orçamento e respectivo plano de actividades, bem como o relatório e contas;

k) Manter a Federação informada do número de trabalhadores que representa.

Artigo 18.º

Perda da qualidade de associado

Perdem a qualidade de associado aqueles que:

a) Se retirarem voluntariamente da Federação,  mediante comunicação escrita, com a antecedência

mínima de 90 dias;

b) Deixarem de pagar as quotizações por um período igual a seis meses;

c)    Forem punidos com pena de expulsão;

d)   Deixarem  de  ter  personalidade  jurídica,  nomeadamente,  em  resultado  de  medidas  se

reestruturação sindical ou de dissolução.

Artigo 19.º

Readmissão

Os associados podem ser readmitidos nos termos e condições previstos para a admissão,  salvo os casos de

expulsão, em que o pedido de readmissão deverá ser apreciado e votado favoravelmente em Congresso por mais

de metade dos delegados ao mesmo.

Artigo 20.º

Órgãos

1 – Os órgãos da Federação são:

a) O congresso;

b) A assembleia geral;

c) A direcção nacional;

d) A comissão executiva;

e) A comissão fiscalizadora.

2 – Poderá ainda existir uma comissão permanente com composição e funções a definir pela direcção nacional.



Artigo 21.º

Funcionamento dos órgãos

O funcionamento de cada órgão da Federação será objecto de regulamento a aprovar pelo respectivo órgão, com

observância dos princípios democráticos que orientam a vida interna da Federação, a saber:

a) Convocação atempada das reuniões, com conhecimento prévio da respectiva ordem de trabalhos;

b) Fixação de reuniões ordinárias e possibilidade de convocação de reuniões extraordinárias sempre

que necessário;

c) Exigência de quórum para as reuniões;

d) Reconhecimento aos respectivos membros do direito de convocação de reuniões, de apresentação

de propostas, de participação na sua discussão e votação, de acordo com as normas estabelecidas para

cada órgão;

e)  Deliberação  por  simples  maioria,  sem  prejuízo  da  exigência,  em  casos  especiais,  de  maioria

qualificada;

f) Elaboração de atas das reuniões obrigatoriamente divulgadas aos membros dos respectivo órgão e

por estes aprovadas;

g)  Responsabilidade  colectiva  e  individual  dos  membros  de  qualquer  órgão  por  uma  prática

democrática e unitária de funcionamento.

Artigo 22.º

Gratuitidade de exercício de cargos

1- O exercício dos cargos associados é gratuito.

2 – Os dirigentes que, por motivo de desempenho das suas funções, percam total ou parcialmente a retribuição

do seu trabalho têm direito ao reembolso pela Federação das importâncias correspondentes, bem como das

despesas efectuadas em representação da Federação.

SECÇÃO II

Congresso

Artigo 23.º

Natureza do órgão

O congresso é o órgão deliberativo máximo da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções

Públicas e Sociais.

Artigo 24.º

Composição e representação

1 – O congresso é composto por delegados dos sindicatos filiados na Federação.

2 – O número de delegados por cada sindicato filiado é proporcional ao número de trabalhadores nele filiados,

definidos pelos dados dos cadernos eleitorais da última eleição da direcção respectiva, havendo pelo menos



cinco delegados por cada sindicato.

3 – Os elementos da direcção nacional são delegados por inerência.

4 – Cabe à Assembleia Geral deliberar sobre a participação ou não no congresso de sindicatos não filiados e, em

caso afirmativo, na forma definida no respectivo regulamento.

Artigo 25º

Competências

Compete ao congresso:

a) Definir a linha de orientação, aprovar o programa de acção e apreciar a actuação dos órgãos da

Federação;

b) Alterar os estatutos da Federação:

c) Eleger a direcção nacional;

d) Definir os critérios para a composição da assembleia geral;

e)  Apreciar e propor à assembleia geral a aprovação ou recusa dos pedidos de filiação;

f)  Deliberar  sobre  a  destituição  da  direcção  nacional  e  sobre  a  fusão,  integração  ou  extinção  da

Federação e sobre a liquidação do seu património.

Artigo 26.º

Deliberações

1- O congresso deliberará validamente desde que estejam presentes a maioria dos delegados inscritos.

2- As deliberações são tomadas por maioria simples de votos, salvo disposição expressa em contrário, cabendo

um voto a cada delegado.

Artigo 27.º

Convocatória

1 – O congresso realizar-se-á mediante decisão  da  assembleia geral e a sua convocatória deve ser feita por

anúncio público num dos jornais nacionais de maior divulgação, com a antecedência mínima de 60 dias, salvo em

casos de urgência devidamente justificada, em que o prazo deverá ser de 30 dias.

2 – A assembleia geral  que decidir da convocação do congresso aprovará o respectivo regulamento, do qual

constarão obrigatoriamente a data e o local, assim como os objectivos e a ordem de trabalhos, os prazos de

preparação, a metodologia de discussão dos textos e propostas a apresentar, o número e a forma de eleição dos

delegados e a forma de financiamento.

Artigo 28.º

Reuniões

1 – O congresso reúne ordinariamente de quatro em quatro anos, podendo ter lugar nos seis meses anteriores



ou posteriores, ao termo daquele período.

2 – O congresso reúne extraordinariamente:

a) Por deliberação da assembleia geral;

b)  A requerimento de sindicatos (no mínimo dois) que representem mais de 1/3  dos trabalhadores

sindicalizados, no conjunto dos sindicatos filiados.

3 – Em caso de urgência comprovada na reunião do congresso, o prazo previsto no artigo 27º, nº1 dos presentes

estatutos,  pode  ser  reduzido  por  deliberação  da  assembleia  geral,  sem  prejuízo  dos  prazos  mínimos

estabelecidos na lei.

Artigo 29.º

Preparação

Os trabalhos de preparação e de organização do congresso são da competência da direcção nacional.

Artigo 30.º

Mesa do Congresso

1  –  A  mesa  do  congresso  é  constituída  pela  direcção  nacional  da  Federação  e  presidida  por  um dos  seus

membros a designar entre si.

2 – No caso de o congresso destituir a direcção nacional, deverá imediatamente eleger uma mesa do congresso

constituída por, pelo menos, cinco delegados.

3- Compete à mesa do congresso dirigir os respectivos trabalhos, de acordo com o respectivo regulamento.

Artigo 31.º

Candidaturas

1 – Podem apresentar ao congresso listas de candidaturas para a direcção nacional:

a) A direção nacional;

b) Dois sindicatos representativos de, pelo menos,um quinto dos trabalhadores associados no conjunto

dos sindicatos filiados;

c) Um quinto dos delegados ao congresso.

2 – As listas serão constituídas por membros dos corpos gerentes dos Sindicatos filiados na Federação, podendo

ainda integrar delegados ao congresso, activistas e ou delegados sindicais dos sindicatos filiados, sendo eleita a

que obtiver a maioria simples dos votos validamente expressos em votação directa e secreta.

3 – As listas candidatas à direcção nacional da Federação devem respeitar a representatividade relativa entre os

sindicatos filiados, à data de 31 de Dezembro do ano anterior ao da convocação do Congresso.



SECÇÃO III

Assembleia Geral 

Artigo 32º

Composição e representação

1– A assembleia geral é constituída pelos sindicatos filiados na Federação.

2  –  A  representação dos  sindicatos  deve  respeitar  os  critérios  definidos  pelo  congresso,  tendo em  conta  o

número de sócios no pleno gozo dos seus direitos sindicais de cada sindicato e a adequada representação da

estrutura descentrada regional e sectorial e constam do anexo I.

3 – Caso ocorra a filiação de novos sindicatos na Federação, a assembleia geral definirá, por proposta da direcção

nacional, o número de representantes desses novos sindicatos que a passam a integrar.

4 – Os membros da direcção nacional participam de pleno direito nos trabalhos da assembleia geral.

5 - Poderão participar na Assembleia Geral sindicatos não filiados desde que assim o deliberem os sindicatos

filiados, que também devem definir a forma dessa participação.

Artigo 33.º

Competências

Compete em especial à assembleia geral:

a) Definir as orientações para a actividade da Federação;

b) Apreciar a actuação dos órgãos da Federação;

c) Eleger e destituir os membros da comissão fiscalizadora;

d)Pronunciar-se sobre a orientação estratégica sindical da Federação, sobre todas as questões que se coloquem

ao movimento sindical e que a direcção nacional, a comissão fiscalizadora ou os associados entendam dever

submeter à sua apreciação;

e)Deliberar sobre a admissão e readmissão dos associados nos termos dos arts. 14º e 19º;

f) Apreciar os recursos interpostos das decisões da direcção nacional, designadamente em matéria disciplinar;

g) Aprovar o regulamento da assembleia geral e deliberar sobre a participação de sindicatos não filiados;

h) Aprovar, anualmente, as contas e o seu relatório justificativo, bem como o plano de actividades e o orçamento

elaborados pela direcção nacional, após parecer da comissão fiscalizadora;

i) Eleger uma comissão provisória de gestão sempre que se verifique a demissão ou destituição de, pelo menos,

50% ou mais dos membros da direcção nacional;

k) Decidir da convocação do congresso, aprovando o respectivo regulamento.



Artigo 34.º

Reuniões

1 – A assembleia geral reúne em sessão ordinária:

a) No prazo de 90 dias após a realização da reunião do congresso prevista no art. 28º, nº1, para eleger

a comissão fiscalizadora;

b) Bianualmente, para exercer as competências previstas na alínea i) do artigo 33.º;

c) Por deliberação da assembleia geral;

d)Sempre que a direcção nacional o entender necessário.

2 – A assembleia geral reúne extraordinariamente:

a)Por deliberação da própria Assembleia Geral;

b) Sempre que a direcção nacional o entender;

c) A requerimento da comissão fiscalizadora;

d) A requerimento de dois dos sindicatos filiados, desde que representativos de, pelo menos, um quarto do total

dos trabalhadores inscritos nos sindicatos filiados.

Artigo 35.º

Deliberações

1 – As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria simples dos participantes, incluindo a mesa.

2 – As deliberações sobre a matéria a que se referem as alíneas c), f) e i) do art. 33.º só serão válidas se tomadas

por mais de 50% dos participantes previstos.

Artigo 36º

Convocação

1 – A convocação da assembleia geral é feita pela direcção nacional.

2 – A convocatória das reuniões previstas no nº1 e na alínea a) do nº2, ambos do artigo 34.º, deve ser feita com,

pelo menos, 15 dias de antecedência, salvo em caso de urgência, devidamente justificada, em que poderá ser

feita com a antecedência de quarenta e oito horas através do meio considerado mais eficaz.

3 – No caso de a assembleia geral ser convocada ao abrigo da alínea b) do nº2 do artigo 34.º,  a ordem de

trabalhos deverá incluir os pontos propostos pelos requerentes e a convocatória deve ser feita no prazo máximo

de 15 dias após a recepção do requerimento.

Artigo 37.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída pela direcção nacional, que escolherá quem de entre os seus membros

presidirá aos trabalhos.



SECÇÃO IV

Direcção nacional

Artigo 38.º

Composição

A Direção Nacional é composta por um número entre vinte e vinte e cinco membros.

Artigo 39.º

Mandato e cessação

1 – A duração do mandato dos membros da direcção nacional é de quatro anos, podendo ser reeleitos uma ou

mais vezes.

2 – A cessação de funções da Direcção Nacional só ocorre após a tomada de posse dos novos elementos eleitos

no Congresso, excepto se for destituída, nos termos estatutários.

Artigo 40.º

Cooptação

1 – Sendo admitidos novos sindicatos na Federação, a direcção nacional proporá à assembleia geral a cooptação

de dirigentes dos novos filiados, definindo os termos da sua participação até ao próximo congresso.

2 – Em caso de substituição do coordenador geral (ou equivalente) de um sindicato, o novo coordenador será

cooptado para a direcção, bastando informar do facto a assembleia geral.

3 – Em caso de perda de qualidade de associado do respectivo sindicato, ou de pedido de demissão de qualquer

dos membros da direcção nacional, este poderá ser substituído, até um máximo de 20% do total de membros,

por  outro  quadro  sindical  do  mesmo  sindicato,  mediante  proposta  da  direcção  nacional,  a  aprovar  pela

assembleia geral.

Artigo 41º

Perda do mandato

1 – Os membros da direcção nacional perdem o mandato após três faltas em reuniões consecutivas ou seis

alternadas, sem justificação, ou perdendo a qualidade de sócio de um dos sindicatos filiados na Federação.

2  –  As  justificações  de  faltas  são  apreciadas  pela  direcção  nacional,  a  quem  compete  declarar  a  perda  de

mandato referida no número anterior.

3 – Da apreciação referida no ponto anterior cabe recurso para a assembleia geral.

4 – Os membros da direcção nacional podem ser destituídos  pela assembleia geral que haja sido convocada

expressamente  para  esse  efeito,  desde  que  se  verifique  votação  favorável  de  maioria  de  dois  terços  dos

delegados inscritos.



Artigo 42.º

Competências

Compete, em especial, à direcção nacional:

a)  Dirigir  e  coordenar  a  actividade  da  Federação  de  acordo  com  as  deliberações  dos  órgãos

competentes e tendo em conta os presentes estatutos;

b) Dinamizar e acompanhar a aplicação prática pelos sindicatos e suas estruturas, das deliberações e

orientações definidas pelos órgãos competentes; 

c) Promover a discussão colectiva das grandes questões que forem sendo colocadas ao movimento

sindical em geral e à Federação em particular, com vista à adequação permanente da sua acção em

defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores;

d) Assegurar e desenvolver a ligação, a todos os níveis, entre os sindicatos filiados e entre estes e a

Federação;

e) Aprovar a constituição de comissões de coordenação nacional de âmbito sectorial, profissional ou

frente de trabalho, fixando a sua composição, objectivos e modo de funcionamento;

f)  Apreciar  a  situação  político-sindical  e  definir  as  medidas  mais  adequadas  à  concretização  das

iniciativas  aprovadas  pela  assembleia  geral,  quer  a  nível  das  diferentes  regiões,  quer  a  nível  dos

diferentes subsectores de actividade, bem como à defesa dos direitos e interesses dos trabalhadores

g)  Elaborar  anualmente  o  relatório  e  contas,  bem  como  o  plano  de  actividades  e  orçamento  e

submetê-los à comissão fiscalizadora para parecer e à assembleia geral para aprovação;

h) Apreciar a actividade desenvolvida pela comissão executiva ou por qualquer dos seus membros;

i) Eleger e destituir a comissão executiva;

j) Exercer o poder disciplinar;

k) Convocar a assembleia geral;

l) Representar externamente a Federação, nomeadamente em juízo e fora dele, ativa e passivamente;

m) Aprovar o regulamento do seu funcionamento.

Artigo 43.º

Definição de funções

1- A direcção nacional, na sua primeira reunião após a eleição, deverá:

a) Definir as funções de cada um dos seus membros, tendo em consideração a necessidade de assegurar o pleno

exercício das suas competências;

b) Eleger de entre os seus membros uma comissão executiva e, se assim o entender, um coordenador, definindo

as suas funções;



c) Aprovar o regulamento do seu funcionamento.

2 -A direcção nacional poderá delegar poderes nalguns dos seus membros, bem como constituir mandatários

para a prática de certos e determinados actos, devendo para o efeito fixar com precisão o âmbito dos poderes

conferidos.

Artigo 44.º

Reuniões

1- A direcção nacional reúne sempre que necessário e, em princípio, de três em três meses.

2 – A direcção nacional poderá ainda reunir a pedido de um terço dos seus membros.

3 – A direcção dos trabalhos será exercida rotativamente pelos membros da direcção nacional.

Artigo 45.º

Deliberações

1- As deliberações são tomadas por maioria simples de votos dos presentes, devendo lavrar-se acta de cada

reunião.

2  - A direcção nacional só poderá deliberar validamente desde que esteja presente a maioria dos membros.

Artigo 46.º

Convocatória

1 – A convocação da direcção nacional incumbe ao coordenador ou, caso este não tenha sido eleito, à comissão

executiva  ou a  quem esta  designar  e  deverá  ser  comunicada por  escrito  a  todos  os  seus  membros,  com a

antecedência mínima de 8 dias.

2 – Em caso de urgência, a convocação da direcção nacional pode ser feita através do meio que se considerar

mais eficaz e no prazo possível que a urgência exigir. 

Artigo 47º

Obrigação perante terceiros

Para  obrigar  a  Federação  em  tudo o  que  não  dependa  da  resolução  da  assembleia  geral são  bastantes  as

assinaturas de, pelo menos, dois membros da direcção nacional, devidamente mandatados nos termos do nº 2

do  artigo 43º dos presentes estatutos.

SECÇÃO V

Comissão executiva

Artigo 48.º

Composição e Competências

1-A Comissão Executiva é composta por seis membros da Direcção Nacional.

2-Compete à comissão executiva:

a) Promover a aplicação das deliberações da direcção nacional e acompanhar a sua execução;



b) Propor à direcção nacional  a discussão dos assuntos que se forem colocando na actividade do

movimento sindical;

c) Assegurar o regular funcionamento e a gestão corrente da Federação e administrar os seus bens;

d) Assegurar a representação da Federação;

e) Elaborar os projectos de relatório e contas, bem como o plano de actividades e o orçamento a

submeter à apreciação da direcção nacional.

Artigo 49.º

Definição de funções

A comissão executiva, na sua primeira reunião, deverá:

a) Definir as funções de cada um dos seus membros;

b) Aprovar o regulamento do seu funcionamento.

Artigo 50.º

Reuniões e deliberações

1 –  A comissão executiva reúne sempre que necessário e, em princípio, mensalmente,  sendo as deliberações

tomadas por maioria simples de votos dos membros presentes.

2  –  A  comissão  executiva  só  poderá  deliberar  validamente  desde  que  esteja  presente  a  maioria  dos  seus

membros.

SECÇÃO VI

Comissão fiscalizadora

Artigo 51º

Composição

1 –  A comissão fiscalizadora é constituída por um membro dos corpos gerentes de cada sindicato filiado na

Federação, mediante a apresentação de lista a eleger pela assembleia geral, no prazo previsto na alínea a) do

n.º1 do artigo 34.º.

2 – Qualquer dos membros da comissão fiscalizadora pode ser substituído por motivo excepcional e mediante

proposta do respectivo sindicato, aprovada pela assembleia geral nos termos do n.º2 do artigo 35.º.

3 – Para a comissão fiscalizadora não podem ser eleitos membros da direcção nacional.

Artigo 52.º

Mandato

A duração do mandato dos membros da comissão fiscalizadora é de quatro anos, podendo ser reeleitos uma ou

mais vezes.



Artigo 53.º

Competências

Compete à comissão fiscalizadora:

a) Fiscalizar as contas e o cumprimento dos estatutos da Federação;

b) Emitir parecer sobre o relatório e contas, o plano de actividades e o orçamento apresentado pela

direcção nacional;

c)  Responder  perante  a  assembleia  geral e  requerer  a  sua  convocação  sempre  que  o  entender

necessário;

d) Eleger um coordenador, a quem competirá, nomeadamente, a convocação das reuniões;

e) Aprovar o regulamento do seu funcionamento.

Artigo 54.º

Reuniões

1 – A comissão fiscalizadora reúne sempre que necessário e, pelo menos, duas vezes por ano, sendo as suas

deliberações tomadas por simples maioria de votos dos membros presentes.

2- A comissão fiscalizadora poderá ainda reunir a pedido de qualquer dos seus membros ou de qualquer dos

outros órgãos da Federação.

3-  A  comissão  fiscalizadora  poderá  deliberar  validamente  desde  que  esteja  presente  a  maioria  dos  seus

membros.

CAPÍTULO VI

Do regime disciplinar

Artigo 55.º

Penas

Podem ser aplicadas aos sindicatos filiados as sanções de repreensão, suspensão até 12 meses e expulsão.

Artigo 56.º

Repreensão

Ocorrem  na  sanção  de  repreensão  os  sindicatos  associados  que,  de  forma  injustificada,  não  cumpram  os

presentes estatutos.

Artigo 57.º

Suspensão e expulsão

Incorrem  na  sanção  de  suspensão  até  12  meses  ou  na  expulsão,  consoante  a  gravidade  da  infracção,  os

sindicatos que:

a) Reincidam na infracção prevista no artigo anterior;

b) Não acatem as decisões ou deliberações dos órgãos competentes, tomadas democraticamente e de



acordo com os presentes estatutos;

c) Pratiquem actos lesivos dos direitos e interesses dos trabalhadores.

Artigo 58.º

Direito de defesa

Nenhuma sanção poderá ser aplicada sem que ao sindicato filiado sejam asseguradas as necessárias garantias de

audiência e defesa em adequado processo disciplinar.

Artigo 59.º

Processo disciplinar

1- O processo disciplinar consiste numa fase de averiguações pré-disciplinares, que terá a duração máxima de 30

dias, à qual se segue o processo propriamente dito, o que se inicia com a apresentação ao sindicato arguido de

uma nota de culpa, reduzida a escrito e feita em duplicado, que deverá conter a indicação dos pontos integrantes

da acusação, bem como as circunstâncias de tempo, modo e lugar da infracção e das que integram atenuantes e

agravantes, acrescentando sempre a referência aos preceitos infringidos e às penas aplicáveis.

2- O sindicato arguido apresentará a sua defesa, também por escrito, no prazo de 20 dias a contar da recepção da

nota de culpa, podendo requerer as diligências que repute necessárias à descoberta da verdade e apresentar três

testemunhas por cada facto.

3 – A decisão será obrigatoriamente tomada no prazo de 30 dias a contar da apresentação da defesa.

Artigo 60.º

Poder disciplinar

O poder disciplinar será exercido pela direcção nacional, a qual poderá ser coadjuvada por uma comissão de

inquérito constituída para o efeito.

Artigo 61º

Recurso

1 – Da decisão da direção nacional cabe recurso para a assembleia geral que, em última instância, o apreciará

obrigatoriamente na primeira reunião ordinária ou extraordinária que ocorrer após a sua interposição.

2 – Têm legitimidade para interpor recurso o sindicato interessado e qualquer outro sindicato filiado no pleno

gozo dos seus direitos.

3 – A interposição do recurso tem efeito suspensivo.



CAPÍTULO VII

Fundos

Artigo 62.º

Fundos

Constituem fundos da Federação:

a) As quotizações dos sindicatos filiados;

b) As contribuições extraordinárias;

c) As receitas provenientes da realização de quaisquer iniciativas destinadas à angariação de fundos.

Artigo 63.º

Quotização

1- A quotização de cada associado é de 10% da sua receita mensal de quotização.

2 – A quotização deverá ser enviada à Federação até ao final do mês seguinte àquele a que respeitar.

Artigo 64º

Orçamento e plano de actividades, relatório e contas 

1 – O orçamento e o plano de atividades para o ano seguinte, são aprovados pela assembleia geral, até 15 de

Dezembro do ano anterior ao qual respeitam.

2 – O relatório e as contas do ano anterior, são aprovados pela assembleia geral, até 30 de Abril do ano seguinte.

Artigo 65º

Símbolo, bandeira e sigla

1 - A Federação Nacional dos Sindicados  dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais tem por símbolo as

letras FPS inscritas num rectângulo de cantos arredondados, a encimar um cordame entrelaçado, configurando

três círculos iguais, por baixo dos quais se encontra uma barra e inscrita a palavra «Federação».

2 - A bandeira da Federação é em tecido vermelho com duas barras brancas horizontais nas partes inferior e

superior, tendo, aposto no lado esquerdo, o símbolo descrito no nº1, desenhado a vermelho em fundo brando,

apresentado inscrito, na horizontal sob uma barra verde, as palavras “Federação”, em vermelho, e “Nacional dos

Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais”, em branco, aberto na maior área de vermelho que

a bandeira contém.

3- A sigla da Federação corresponde à primeira letra de cada uma das palavras que denomina Federação Nacional

dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais – FNSTFPS.

CAPÍTULO VII

Fusão e dissolução

Artigo 66º

Competência

A fusão e a dissolução da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais só

poderá ser deliberada em congresso, expressamente convocado para o efeito.



Artigo 67.º

Deliberação

1-  As  deliberações  relativas  à  fusão  e  à  dissolução  terão  que  ser  aprovadas  pelos  sindicatos  filiados  que

representem, pelo menos, três quartos do número de trabalhadores inscritos.

2 – O congresso que deliberar a fusão, integração ou extinção da Federação, deverá obrigatoriamente definir os

termos da liquidação do seu património e como reverterá para os seus sindicatos filiados.

ANEXO I 

Critérios para a composição da Assembleia Geral da Federação

1 – A assembleia geral da Federação terá a seguinte composição:

a) Todos os membros da direcção nacional; e ainda, 

b) Representantes designados pelos vários sindicatos de entre membros dos corpos gerentes, sendo: 

- 1 do STCDE;

- 9 do STFPS do Centro;

- 11 do STFPS do Norte;

- 21 do STFPS do Sul e Regiões Autónomas.

2 – Na indicação dos seus representantes, os sindicatos devem ter em conta, na medida do possível, o equilíbrio

na distribuição profissional sectorial.

4 – O mandato dos representantes dos sindicatos à assembleia geral será de quatro anos, devendo garantir-se

estabilidade na sua participação, pelo que as substituições deverão, em princípio, ser previamente comunicadas

pelos sindicatos à direcção nacional e justificadas por alterações nos cargos respectivos ou por motivos pessoais

de carácter extraordinário.

5  –  Após  a  ocorrência  de eleições  nos  sindicatos,  a  direcção  eleita  indicará,  no  prazo  de  60  dias,  os  seus

representantes.


