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Assunto: Questõessuscitadaspelosprofissionaisda inspecçãotributária

Destinatário:MinistrodeEstadoedasFinanças

Ex.mo Sr.PresidentedaAssembleiada República

Chegouao conhecimentodo GrupoParlamentardo PartidoSocialDemocrata,atravésda Associação

dos Profissionaisda InspecçãoTributária,um conjunto de preocupaçõessentidas por aqueles

profissionaise queseconsubstanciamnasseguintesquestões:

1.Processode revisãode carreirasdo reQimeespecialda DGCI

Referemos referidosprofissionaisque,tendoperdidoo vínculoda nomeaçãodefinitivaatravésda Lei

do Orçamentodo Estado para 2009, passarama estar abrangidospor contratode trabalhoem

funçõespúblicas,esperandoquetalse verificasseapenasatéqueo processode revisãodascarreiras
de regimeespecialda DGCIestivesseconcluído.

Acrescentamque em 2009 foramapresentadaspropostasde revisãodas carreiras.tendoa
associaçãorepresentativadaquelesprofissionaisapresentadocontrapropostas,massemter sido
chamadaa participarem negociaçõesrelativasao processo,o qual não terá tido novos
desenvolvimentosatéàdata.

2. SIADAPadaptadoà DGCI

Os inspectorestributáriosconsideramque a aplicaçãodo SIADAPà DGCI não foi a adequada.

alegandoque a mesmanãose enquadrana realidadedo trabalhodesenvolvidopor aquelaentidade.

Revelamqueos processosde avaliaçãode 2009e 2010geraramdescontentamento,motivopeloqual

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

É afirmadoque na DGCIos estágiostendema prolongar-semaisdo queo legalmenteprevistoe que

nãosãoabertos"nodevidotempo"os procedimentosconcursaisde progressão.Assim,lamentamque
o Despachon.O15248-A/2010,de 6 de Outubro,do Ministrode Estadoe das Finanças,tenhafeito

cessar todosos procedimentosconcursaisda AdministraçãoPública,num momentoem que estava

prestesa terminarumciclode avaliaçãopermanentee emque tinhasidoabertoconcursointernode

progressãoparacategoriasuperior,quese encontravaemfasede recursohierárquicodoscandidatos
excluídos.

4. Conversãodasnotasde servicoempontos

Os inspectorestributáriosdiscordamda conversãodasnotasdeserviçodosanos2004a 2008em
pontos,decorrentedaLein.o12-A/2008,de27deFevereiro,alegandoquea legislaçãoaplicávelnão
foicumpridaintegralmentee referindoque,atéàdata,nãoforamtomadasmedidasdecorrecção.

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

Consideramser inquestionávelque a inspecçãotributáriaconstituium corpo inspectivo,pelo que

lamentamqueo Decreto-Lein.o112/2001,de 6 de Abril,queestabeleceo enquadramentoe definea
estruturadascarreirasde inspecçãoda AdministraçãoPública,se encontrepor regulamentare aplicar

à DGCI.Alegamnuncateremsido iniciadasnegociaçõessobreestamatéria.

6. Aiudasde custoe subsídiosde transporte

Expõemquenãoexistemcritériosuniformesnaatribuiçãode ajudasde custoe de compensaçãopelo

uso de viaturaprópriae que o respectivopagamentonãoé feito atempadamente.Acrescentamque,

paraalémdo nãocumprimentodo dispostono Decreto-Lein.O106/98,de 24 deAbril,que estabelece

normasrelativasaoabonode ajudasde custoe de transportepelasdeslocaçõesemserviçopúblico,a

DGCIterápermitidoa existênciade diferentesentendimentosa níveldistrital,comprejuízodosdireitos

consagradosno referidodiploma.

Contestam,ainda,o teordo Decreto-Lein.o137/2010,de28de Dezembro,porter reduzidoo valor
dasajudasde custoe do subsídiode transporte,tendoemconsideraçãoqueutilizamos veículos
própriosquandoseencontramaoserviçodoEstado.

7. Saláriose regimede aposentacão

Discordamdo recentecortesalariale do carácterpermanentedo mesmo,associadoao aumentodos

descontosparaa CaixaGeralde Aposentaçõesemumpontopercentuale às alteraçõesao níveldas
comparticipaçõesda ADSE, com efeitos ao nível do poder de compra dos trabalhadoresda
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administraçãopúblicaemgerale dosfuncionáriosda DGCIe dosprofissionaisda inspecçãotributária

em particular.Contestam,igualmente,asalteraçõesintroduzidasao níveldo regimede aposentaçãoe

a reduçãoda deduçãoespecíficadospensionistasemsedede IRS.

Emsuma,consideramqueas alteraçõesefectuadasafectama dignidadedosfuncionáriospúblicos.

8.FusãoDGCIIDGAIEC

Afirmamque a associaçãodos profissionaisda inspecçãotributáriasolicitouao Secretáriode Estado

dos AssuntosFiscaisaudiência,ou esclarecimento,sobre o anunciadoprocessode fusão entre a

DGCIe a DGAIEC,nãotendoobtidoinformaçõesoficiaisparaalémdo conhecimentoda constituição

de um grupo de trabalhono âmbitodo Ministériodas Finançase da AdministraçãoPúblicae das

declaraçõesdo Ministronosentidode queos diplomasorgânicosdeveriamestarpublicadosno início

do anoe dequea suaconcretizaçãodeveriaocorrernoiníciode 2011.

Pretendem,assim,a audiçãodas estruturasrepresentativaspelatutela,antesda publicaçãoda
legislaçãoquevieraconcretizaro processodefusão.

Não tendoobtidoos esclarecimentosque consideramnecessáriosrelativamenteàs questões
enunciadas,os profissionaisda InspecçãoTributáriaderaminício,emJaneiroúltimo,a medidasde
contestaçãoquepassampelaparagemdousodebensprópriosaoserviçodoEstado,nomeadamente
do seuautomóvelparticular,comeventuaisconsequênciasao níveldocumprimentodosobjectivos
fixadospelaDGCI.

Nestecontexto,ao abrigodas disposiçõeslegaise regimentaisaplicáveis,os deputadosabaixo
assinadosdoGrupoParlamentardoPartidoSocialDemocrataperguntamaoMinistrodeEstadoedas
Finanças,atravésdeV.Ex.a:

- Quala apreciaçãoquefaz relativamentea cadaumadasoitoquestõesenunciadassupra?

Paláciode SãoBento,16de Fevereirode 2011.

OsDeputados
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