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AUDIÇÃO PARLAMENTAR DE DEFESA DA PETIÇÃO CONTRA O ENCERRAMENTO DOS SERVIÇOS 

Encerramento de Serviços 
Dia 12 de Junho, o Sindicato foi ouvido na Comissão Parlamentar de Orçamento, Finanças e 

Administração Publica, no âmbito da Petição, com cerca de 50 mil assinaturas, entregue no dia 30 de 

Maio na Assembleia da República, contra o encerramento de serviços de finanças. 

Nesta audiência, o Parlamento informou o Sindicato que, segundo o Governo, o encerramento de 

serviços não avançará nesta legislatura. Naturalmente, cogitações sobre esta matéria no futuro, tendo 

em conta a realidade politico-partidária actual, são puras especulações. 

Este foi um tema tornado público pelo STI e estrategicamente trabalhado, antes, durante e depois das 

eleições autárquicas. Foi assim possível unir autarcas e populações contra o encerramento de serviços. 

O STI sempre defendeu a relevância da AT para os concelhos. Este foi, entre outros, um dos motivos que 

esteve na origem da greve de 3 dias realizada em Dezembro do ano passado. 

O debate interno democrático, feito em torno desta e de outras matérias é salutar, e por isso saudado 

pela Direcção Nacional. Contamos com todos para esse debate e fortalecimento do espírito de equipa, 

fundamental para fazer passar a nossa mensagem, como conseguimos fazer, por exemplo, em relação a 

temas tão sensíveis como o encerramento de serviços ou a remuneração pela categoria de origem dos 

colegas estagiários. 

 

Tabela Remuneratória Única 
Em anexo segue a proposta de diploma sobre a aplicação da redução remuneratória que substituirá os 

cortes de 2014, declarados inconstitucionais pelo TC. Esta proposta, apesar de parecer inconstitucional, 

na prática será aplicada sem que o TC tenha possibilidade de a analisar, dados os curtos prazos 

existentes. 

Este diploma visa também incluir todos os índices remuneratórios na TRU. 

 



Plenários 
Reforçamos a mensagem de total abertura para realizar plenários ou visitas aos serviços, como se fez no 

último mês à totalidade do Distrito de Beja, para que a vossa mensagem seja de facto aquela que 

transportamos e para que vos possamos transmitir, cara a cara, aquilo que escutamos do Governo, da 

Administração e dos outros órgão onde vos representamos. 

Os colegas que pretendam ter a DN no serviço poderão solicitá-lo através do delegado sindical ou pelo 

e-mail : plenarios@stimpostos.pt. 

 

STI – TÃO FORTE QUANTO TU QUISERES! 

 

Saudações Sindicais 

A Direção Nacional. 

 


