Sindicato dos Oficiais de Justiça
_______________________________________________________________________________

INFORMAÇÃO
O Sindicato dos Oficiais de Justiça reuniu no dia 7 de Fevereiro com os Serviços Sociais da Administração Pública (SSAP).
Estavam presentes o Senhor Presidente dessa Instituição, Dr. Humberto Jorge Meirinho e a Dra. Fernanda Rodrigues, tendo sido
analisados, entre outros, os seguintes pontos:
.1 Novos Beneficiários
Fomos informados que foram recentemente inscritos nos SSAP, fruto da extinção do SSMJ, um conjunto de cerca de 15.000
beneficiários. Desses, 3.643 (1.595 titulares e 2.048 familiares), eram oriundos dos tribunais. Estes números revelam a importância de
termos sido precavidos nas negociações relativas à extinção dos SSMJ;
.2 Atraso na entrega dos Cartões de Beneficiários
Fomos informados que houve efectivamente um atraso, mas que os SSAP estão a agilizar todo o processo, havendo um forte
empenho na regularização da situação. Os novos beneficiários, atrás referenciados, deverão ver os seus cartões entregues em breve;
.3 Redução dos Subsídios.
Entende o SOJ que, por força das novas regras, houve um claro retrocesso na política de apoios às famílias nomeadamente nos
subsídios de creche/educação pré-escolar e subsídios de Estudos. Esta é uma preocupação nossa e, assim, foram-nos dadas garantias de
que estão a ser estudadas alterações que possam permitir um verdadeiro e efectivo apoio social às famílias que estão em situação mais
difícil.
Foi ainda assumido o compromisso, por sugestão do Senhor Presidente dos SSAP, deste Sindicato se constituir um “parceiro”, na
apresentação de situações que devam merecer uma intervenção mais célere. Foi reconhecido que há situações de tal forma graves, que
temos todos de assumir responsabilidades na sua resolução. Neste contexto, cabe também aos sindicatos um papel de que não se
podem abstrair;
.4 Refeitórios
Na sequência do nosso comunicado do dia 21-12-2010, vai realizar-se esta semana uma reunião entre os SSAP e o IGFPJ, no
sentido de ser encontrado o espaço para o Refeitório do Campus da Justiça de Lisboa. O SOJ entende fundamental essa infra-estrutura,
até pelo elevado número de funcionários e os preços praticados na área. Ficou ainda definido que, pela rigidez de horários dos Oficiais
de Justiça, esse espaço terá também duas linhas de atendimento.
Relativamente aos Refeitórios do Porto e de Lisboa, ficou a garantia de que os mesmos vão sofrer intervenções, até pelas condições
que apresentam, e, ainda este ano, serão apresentados os projectos de reestruturação. Relativamente ao refeitório da Procuradoria está
a ser estudada a melhor opção, que poderá passar por um outro espaço. A instalação das máquinas de compra de senhas, que irá
ocorrer em breve, permitirá uma melhor gestão das mesmas.
.5 Cafetarias
Desde que surgiram as cafetarias nos espaços dos tribunais, temos todos assistido a uma falta de uniformidade nos preços, que por
vezes descamba em valores muito acima dos de mercado. A nossa posição é de que esta situação é insustentável e, foi com agrado, que
o SOJ conheceu a politica de uniformização de preços, que nos pareceram ajustados, para um conjunto de bens alimentares, que as
empresas terão de comercializar. Foi garantido que as empresas que pratiquem preços acima dos valores de tabela, não poderão
aumentar os preços até ser alcançado esse valor.
.6 Protocolos/Saúde
Os SSAP dispunham em 2009 de um número residual de protocolos no âmbito dos serviços médicos. Durante o ano de 2010 foi
possível atingir o número de 100 protocolos com entidades médicas. Ainda assim, entende este Sindicato, que é possível melhorar os
protocolos e aumentar substancialmente esse número, até pela força do poder negocial que têm os SSAP. Salientámos desde logo a
importância de serem exarados protocolos também nas regiões autónomas. O Senhor Presidente dos SSAP assumiu o compromisso de,
dar instruções aos serviços para que essa nossa reivindicação possa vingar. É importante que os Oficiais de Justiça tenham presentes
que não há subsistemas de saúde para lá da ADSE.
No campo da medicina preventiva, fomos informados que, ainda este ano, terão lugar diversas iniciativas, que apoiamos porque
são positivas.
.7 Divulgação das Iniciativas dos SSAP
Os SSAP vão passar a divulgar as suas iniciativas através de newsletter e não podemos deixar de considerar que, tendo todos os
Oficiais de Justiça um endereço electrónico, atribuído pelos serviços, a mesma seja divulgada por essa via.
Os SSAP comprometeram-se a enviar à DGAJ a newsletter de Fevereiro, com o pedido de divulgação por todos os funcionários.
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