
Lisboa, 18 de Novembro de 2015

AOS TRABALHADORES NÃO DOCENTES

DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO E ENSINO DA REDE PÚBLICA

CERTIDÃO DE REGISTO CRIMINAL DEVE SER GRATUITA!

Os trabalhadores  não docentes, dos estabelecimentos de educação e ensino da Rede Pública,
estão obrigados a entregar anualmente, desde a entrada em vigor da Lei nº103/2015, relativa à
protecção de menores, uma certidão de registo criminal, no serviço onde laboram, o que acarreta
um novo encargo aos magros rendimentos de trabalho que auferem.

Sendo certo que a lei prevê a possibilidade de ser o próprio serviço a solicitar a certidão, com 
isenção de taxas,  a  realidade é  que na maior  parte  dos  casos  essa iniciativa  não está  a  ser  
tomada, pelo que estão a ser os trabalhadores a suportar os encargos da obtenção da referida 
certidão.

Deste  modo,  a  Federação  Nacional  dos  Sindicatos  dos  Trabalhadores  em  Funções  Públicas  e
Sociais  (FNSTFPS)  vai  alertar  o  Ministério  da  Educação,  para  a  necessidade  de  serem  dadas
instruções aos directores dos agrupamentos  de escolas e de escolas não agrupadas,  para que
sejam  as  mesmas  a  solicitar  as  certidões  de  registo  criminal,  dos  respectivos  trabalhadores,
sempre que as mesmas sejam necessárias.

Por outro lado, considerando que a Lei nº103/2015, deveria determinar que devem ser os serviços
a obter as certidões, mediante prévia autorização escrita dos trabalhadores, a FNSTFPS irá expor o
assunto junto dos Grupos Parlamentares da Assembleia da República, para que a lei seja alterada.

A  FNSTFPS  considera  que  a  aferição  da  idoneidade,  não  pode  ser  feita  com  um  acréscimo
permanente de encargos, nomeadamente, para os trabalhadores não docentes.

Por outro lado, não pondo em causa a necessidade da concretização de uma efectiva política de
protecção de menores, a FNSTFPS considera, no entanto, que o mecanismo encontrado para a
verificação anual da edoneidade dos trabalhadores é manifestamente pesado do ponto de vista
burocrático, para os serviços da Justiça e das Escolas, nomeadamente em que a falta de pessoal é
manifesta.
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