
 
De: DSGRH - Direção de Serviços de Gestão de Recursos Humanos [mailto:dsgrh@at.gov.pt]  
Enviada: 9 de janeiro de 2023 15:34 
Para: Geral | S.T.I. <geral@stimpostos.pt> 
Cc: Gabinete Diretor Geral da AT <at@at.gov.pt>; DSGRH - DRM - Divisão de Recrutamento e 
Mobilidade <dsgrh-drm@at.gov.pt> 
Assunto: Proc.1826/22.0BELSB-Despacho 

 
Exma. Senhora 
Presidente da Direção Nacional do STI 

 
Em execução do despacho de 12/12/2022 proferido no âmbito do processo acima 
referido, procede-se à atualização da informação enviada a coberto do email de 17/10/2022 da 
DSGRH: 
  
Reitera-se a informação de que: 
  
O procedimento de Consolidação da MIC “orgânica” para TAT encontra-se concluído, com 
processamento das remunerações e retroativos, no mês de novembro de 2021. Está pendente 
na AT completar-se o procedimento à luz do Despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais de 29/09/2022, que o remeteu à AT "para os efeitos subsequentes". 

  

Relativamente a estes procedimentos: 
  
- 21/07/2022 (GPS 653520226537005367) MIC “orgânica” para TSA. 
- 21/07/2022 (GPS AT 653520226537001705) MIC “não orgânica” para TSA. 
- 20/07/2022 (GPS AT 653520226537001276) MIC “não orgânica” para TAT. 
  
Foram rececionados na AT os seguintes despachos (em anexo): 
  
Despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais nº 222/2022.XXIII-A, de 14/11, e da 
Sra. Secretária de Estado da Administração Pública e do Sr. Ministro das Finanças nº 343/22/MF, 
ambos de 16/11/2022 – relativos a estes dois procedimentos: 
- 21/07/2022 (GPS AT 653520226537001705) MIC “não orgânica” para TSA. 
- 20/07/2022 (GPS AT 653520226537001276) MIC “não orgânica” para TAT. 
  
Despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais nº 223/2022.XXIII-A, de 14/11, e da 
Sra. Secretária de Estado da Administração Pública e do Sr. Ministro das Finanças nº 344/22/MF, 
ambos de 16/11/2022 – relativo a este procedimento: 
  
- 21/07/2022 (GPS 653520226537005367) MIC “orgânica” para TSA. 
  
Estão os procedimentos na AT (DSGRH/DSGRF) em fase de conclusão formal do procedimento 
de consolidação, com a aplicação do teor dos despachos e de apuramento dos valores a 
processar, incluindo os respetivos retroativos. 
Esta informação foi prestada a todos os trabalhadores da AT, conforme Nota Informativa de 6/01, 
divulgada na mesma data na Intranet da AT. 
  
  
Quanto ao procedimento de mobilidade intercarreiras para a carreira de verificador auxiliar 
aduaneiro. 
A 17/10/2022 informou-se que: 
“Está a ultimar-se na AT o despacho da Sra. Diretora-Geral autorizador da abertura do 
concurso/designação do respetivo júri, com vista à divulgação da abertura do concurso – a que 
se refere o nº 6 do artigo 38.º do Decreto-Lei nº 132/2019, de 30/08, aditado pelo artigo 155.º do 
Decreto-Lei n.º 53/2022, de 12 de agosto. 



Este procedimento concursal será desencadeado em alternativa à consolidação da mobilidade 
intercarreiras, proposta pela AT (GPS 653520216537001693, de 22/02/2021 e 
653520216537002946, de 20/04/2021), a qual, em face do despacho de não autorização pela 
área da Administração Pública (despachos do Sr. Secretário de Estado da Administração Pública 
de 29/03/2021, proferido na Informação nº 205/DRJE/DGAEP/2021, e de 3/05/2021, proferido na 
Informação nº 299/DRJE/DGAEP/2021), não pôde ser concretizada.”. 
  
Atualizando, agora, informa-se que foi publicado no dia 23/12/2022 em DR o Aviso n.º 
24024/2022/2022 e publicitado a 26/12/2022 na Bolsa de Emprego Público (BEP) 
(OE202212/0547) o aviso integral relativo ao concurso para a categoria de Gestor Tributário e 
Aduaneiro, da carreira especial de Gestão e Inspeção Tributária e Aduaneira, a que se refere o 
n.º 6 do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 132/2019, de 30 de agosto (junta-se cópia dos documentos) 
  
O prazo de candidatura iniciou-se a 26 de dezembro de 2022 e termina no dia 13 de janeiro de 
2022. 
Este concurso é restrito aos trabalhadores da AT, integrados no procedimento de mobilidade 
para a carreira subsistente prevista na alínea d) do nº 1 do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 
132/2019, de 30 de agosto, verificador auxiliar aduaneiro, e que tenham concluído com 
aprovação o respetivo período experimental. 
 
 

Com os melhores cumprimentos, 

  

Ângela Santos 

(Subdiretora-Geral - Recursos Humanos e Formação) 
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