
 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA | Nº 13/2018| A TODOS OS TRABALHADORES | 19/12/2018 

 

GREVE NA AT PARA OS DIAS 26 A 31 DE DEZEMBRO 

 
O STI convocou greve para os dias 26 a 31 de dezembro (ver Comunicado n.º 12/2018). 

A adesão de todos os Trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira a esta greve é fundamental para mostramos 

a nossa força. Estamos em luta pela revisão das nossas carreiras. O Governo já reconheceu as especificidades das 

carreiras tributárias e aduaneiras e o mérito dos seus Trabalhadores que diariamente contribuem para a missão da AT 

e para um Portugal mais justo.  

Exigimos agora que este reconhecimento seja vertido num diploma de carreiras que contemple as nossas legítimas e 

justas aspirações: 

 A reposição do Vínculo de Nomeação; 

 O Estatuto de Órgão de Polícia Criminal; 

 O Sistema de Avaliação Permanente; 

 A transição de todos para a nova carreira. 

Face às questões que têm sido colocadas pelos Trabalhadores esclarece-se o seguinte: 

Fundo de Greve – foi deliberado pela Direção Nacional utilizar o Fundo de Greve para cobrir 50% do Valor dia, constante 

do recibo de vencimento. Para o efeito deverá o sócio remeter cópia do recibo de vencimento do mês em que for 

descontado o valor da greve, de acordo com instruções que serão oportunamente divulgadas. 

Dias 29, 30 e 31 de dezembro – O pré-aviso emitido abrange os dias 26 a 31 de dezembro, em virtude de haver serviços 

da AT, nomeadamente alguns serviços aduaneiros e lojas do cidadão, que trabalham aos fins-de-semana e outros que 

não estão cobertos pela tolerância de ponto decretada pelo Governo. 

Em anexo, remetemos folheto para afixação nos locais de trabalho. 

QUEREMOS MELHORES CONDIÇÕES PARA UM PORTUGAL MAIS JUSTO! 

OS PRÓXIMOS DIAS 26 A 31 DE DEZEMBRO SÃO DE LUTA PELA NOSSA DIGNIDADE PROFISSIONAL! 

JUNTA-TE A NÓS! 

STI – TÃO FORTE QUANTO TU QUISERES! 

 

Saudações sindicais, 

A Direção Nacional 

https://www.stimpostos.pt/wp-content/uploads/2018/12/comunicado-n-o-12-2018-greve.pdf

