COMUNICADO N.º 10/2020 | DA DIREÇÃO NACIONAL DO STI | 16/09/2020
PASSAR DAS PALAVRAS À AÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) remeteu um conjunto de questões à Direção de Serviços
de Gestão dos Recursos Humanos da AT (DSGRH) (ver AQUI), no passado dia 5 de agosto, que têm sido
colocadas pelos sócios.
Face à ausência de resposta, a Direção Nacional (DN) pediu reunião à Direção Geral da AT, com caráter de
urgência, que se realizou no passado dia 10 de setembro, com a presença da Sr.ª Diretora Geral da AT (DG)
e da Sr.ª Diretora da DSGRH.
Nesta reunião, além das questões suprarreferidas, foram abordadas também as questões relacionadas com
a regulamentação do DL 132/2019 de 30/08, entre outras outras. Demos conta que a demora excessiva dos
vários procedimentos e a ausência de informação face ao estado dos mesmos é incompreensível para os
Trabalhadores e que, caso não haja sinais concretos sobre a conclusão dos procedimentos pendentes durante
este mês de setembro, o STI terá de avançar com medidas, nomeadamente a interposição ações judiciais.
A DG referiu que é importante manter-se um espírito de confiança, pois pretende concluir todas as questões
que se encontram pendentes para se virar uma página na AT e que está comprometida com isso, realçando
que a DSGRH tem estado a trabalhar nos vários assuntos e que está a fazer tudo para que os Trabalhadores
tenham os procedimentos concluídos rapidamente, porque merecem, tendo zelado para que, em termos
orçamentais, haja cobertura para garantir a conclusão dos mesmos. Concordamos que o espírito de confiança
na Administração e na Tutela é fundamental para o desempenho de funções em ambiente laboral saudável.
No entanto, realçámos, mais uma vez, que a confiança não se constrói apenas com palavras, mas com sinais
e ações concretas, com a calendarização e cumprimento dos prazos estipulados.
Os desenvolvimentos dos vários assuntos abordados na reunião podem ser consultados AQUI.
Ontem, a Nota Informativa da DSGRH veio dar informação quanto ao estado do movimento de
transferências, do concurso previsto no art.º 38 do DL 132/2019 e da mobilidade para os técnicos superiores
das carreiras gerais. Embora seja importante manter os Trabalhadores informados sobre o decurso dos
procedimentos, aquilo que queremos realmente é a concretização destes e de todos os restantes
procedimentos, em tempo útil.

Tendo em conta que alguns dos assuntos abordados na reunião, nomeadamente a autorização de abertura
do concurso do art.º 38.º, a abertura dos concursos de promoção não abertos em dezembro (carreiras
especiais aduaneiras), a publicação da lista de mudança de nível para IT2, se encontram a aguardar a “luz
verde” da Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, a Direção Nacional encetou contactos com a SEAF no
sentido saber quando se concretizarão as questões que dependem da Tutela e o Sr. Secretário de Estado
transmitiu ao STI que pretende faze-lo até ao final do mês de setembro.
Aquilo que queremos é, tão só, que as palavras de reconhecimento do mérito e dedicação dos Trabalhadores
da Autoridade Tributária e Aduaneira que o Sr. Secretário de Estado tem proferido publicamente, se
traduzam em ações concretas e no desbloquear dos muitos procedimentos que têm mantido tantos
trabalhadores injustamente estagnados durante anos.
O brio profissional, a dedicação e entrega dos Trabalhadores da Autoridade Tributária e Aduaneira no apoio
ao cumprimento das obrigações fiscais, no controlo da fronteira e no combate à evasão e à criminalidade
fiscal tem de traduzir-se no respeito pelo direito à dignificação da carreira!

STI, POR TI, PARA TI CONTIGO!
Saudações sindicais,
A Direção Nacional

