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Assunto: Questõessuscitadaspelosprofissionaisda inspecçãotributária

Destinatário:MinistrodeEstadoedasFinanças

Ex.mo Sr.PresidentedaAssembleiada República

Chegouaoconhecimentodo GrupoParlamentardo PartidoSocialDemocrata,atravésdaAssociação

dos Profissionaisda InspecçãoTributária,umconjuntode preocupaçõessentidasporaqueles

profissionaise queseconsubstanciamnasseguintesquestões:

1. Processode revisãodecarreirasdo reqimeespecialda DGCI

Referemos referidosprofissionaisque,tendoperdidoo vínculoda nomeaçãodefinitivaatravésda Lei

do Orçamentodo Estadopara2009,passarama estarabrangidosporcontratode trabalhoem

funçõespúblicas,esperandoquetalse verificasseapenasaté.queo processode revisãodascarreiras

de regimeespecialda DGCIestivesseconcluído.

Acrescentamqueem2009foramapresentadaspropostasde revisãodascarreiras,tendoa

associaçãorepresentativadaquelesprofissionaisapresentadocontrapropostas,massemter sido
chamadaa participaremnegociaçõesrelativasao processo,o qualnãoterátidonovos
desenvolvimentosatéà data.

2. SIADAPadaptadoà DGCI

Os inspectorestributáriosconsideramquea aplicaçãodo SIADAPà DGCInãofoi a adequada,

alegandoquea mesmanãoseenquadrana realidadedo trabalhodesenvolvidoporaquelaentidade.

Revelamqueos processosde avaliaçãode 2009e 2010geraramdescontentamento,motivopeloqual

a associação,emJulhode 2010,teráapresentadosugestõesde alteração,relativamenteàsquaisnão
terá recebidoresposta.
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3. Procedimentosconcursais

É afirmadoquenaDGCIosestágiostendema prolongar-semaisdoqueo legalmenteprevistoe que

nãosãoabertos"nodevidotempo"os procedimentosconcursaisde progressão.Assim,lamentamque

o Despachon.o15248-A/2010,de6 de Outubro,do Ministrode Estadoe dasFinanças,tenhafeito

cessartodosos procedimentosconcursaisdaAdministraçãoPública,nummomentoemqueestava

p~~tes9J~n:ninarumciclode avaliaçãopermanentee emquetinhasidoabertoconcursointernode
progressão.paracategoriasuperior,queseencontravaemfasede recursohierárquicodoscandidatos
excluídos.

4. Conversãodasnotasdeserviçoempontos

Os inspectorestributáriosdiscordamdaconversãodasnotasdeserviçodosanos2004a 2008em

pontos,decorrenteda Lein.o12-A/2008,de 27de Fevereiro,alegandoquea legislaçãoaplicávelnão
foi cumpridaintegralmentee referindoque,atéà data,nãoforamtomadasmedidasde correcção.

5. Decreto-Lein,o112/2001.de 6 deAbril

Consideramser inquestionávelquea inspecçãotributáriaconstituiumcorpoinspectivo,peloque

lamentamqueo Decreto-Lein.o112/2001,de6 deAbril,queestabeleceo enquadramentoe definea

estruturadascarreirasde inspecçãodaAdministraçãoPública,seencontreporregulamentare aplicar

à DGCI. Alegamnuncateremsidoiniciadasnegociaçõessobreestamatéria.

6. Aiudasdecustoe subsídiosdetransporte

Expõemquenãoexistemcritériosuniformesnaatribuiçãode ajudasde custoe de compensaçãopelo

usode viaturaprópriae queo respectivopagamentonãoé feitoatempadamente.Acrescentamque,

paraalémdo nãocumprimentodo dispostono Decreto-Lein.O106/98,de 24de Abril,queestabelece

normasrelativasaoabonode ajudasde custoe de transportepelasdeslocaçõesemserviçopúblico,a

DGCIterápermitidoa existênciade diferentesentendimentosa níveldistrital,comprejuízodosdireitos

consagradosno referidodiploma.

Contestam,ainda,o teordo Decreto-Lein.o137/2010,de 28de Dezembro,porter reduzidoo valor

dasajudasde custoe do subsídiode transporte,tendoemconsideraçãoqueutilizamos veículos

própriosquandoseencontramao serviçodo Estado.

7. Saláriose reQimede aposentação

Discordamdo recentecortesalariale do carácterpermanentedo mesmo,associadoaoaumentodos

descontosparaa CaixaGeraldeAposentaçõesemumpontopercentuale àsalteraçõesao níveldas

comparticipaçõesdaADSE,comefeitosao níveldo poderde compradostrabalhadoresda
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.administração pública em geral e dos funcionáriosda DGCIe dos profissionaisda inspecção tributária

em particular.Contestam, igualmente, as alterações introduzidasao nível do regime de aposentação e

a redução da dedução específica dos pensionistas em sede de IRS.

Em suma, consideram que as alterações efectuadas afectam a dignidade dos funcionários públicos.

8. Fusão DGCII DGAIEC

Afirmamque a associação dos profissionaisda inspecção tributáriasolicitouao Secretário de Estado

dos Assuntos Fiscais audiência, ou esclarecimento, sobre o anunciado processo de fusão entre a

DGCIe a DGAIEC,não tendo obtido informaçõesoficiaispara além do conhecimento da constituição

de um grupo de trabalho no âmbitodo Ministériodas Finanças e da AdministraçãoPública e das

declarações do Ministrono sentido de que os diplomas orgânicos deveriam estar publicados no início

do ano e de que a sua concretização deveria ocorrer no iníciode 2011.

Pretendem, assim, a audição das estruturas representativas pela tutela, antes da publicação da

legislação que vier a concretizar o processo de fusão.

Não tendo obtidoos esclarecimentos que consideram necessários relativamente às questões

enunciadas, os profissionaisda Inspecção Tributáriaderam início,em Janeiro último,a medidas de

contestação que passam pela paragem do uso de bens próprios ao serviço do Estado, nomeadamente

do seu automóvel particular,com eventuais consequências ao níveldo cumprimentodos objectivos

fixados pela DGCI.

Neste contexto, ao abrigo das disposições legais e regimentais aplicáveis,os deputados abaixo

assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata vêm solicitarao Ministrode Estado e

das Finanças, através de V.Ex.a,uma apreciação relativamente a cada uma das oito questões

descritas supra.

Palácio de São Bento, 16 de Fevereiro de 2011.
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