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Direção Nacional 

 

Os comentários e sugestões sobre a proposta do STI de alteração pontual ao DL 557/99, 

solicitado pela Direção Nacional, atendendo que o prazo para apreciação ponderada da 

proposta foi curto, em altura de férias, muitos dos nossos melhores colaboradores ainda 

estão ausentes, nesse sentido nem sequer foi exequível a convocação de um conselho 

distrital extraordinário neste distrito de Lisboa. 

Mesmo assim, foram ouvidos dirigentes sindicais, delegados, associados e outros 

trabalhadores do distrito de Lisboa. 

Os diplomas negociados ou tratados em tempo de férias não produzem resultados 

profícuos, neste caso, afigura-se um remendo para tapar buracos que a administração 

deixou abertos e que quer consolidar, porquanto, muitas das iniquidades que se nos 

apresentam já existem e convivemos com elas na pratica sem que formalmente estejam 

resolvidas. 

Muito embora, a proposta entregue pelo SEAF, vise alterar pontualmente o DL nº 557/99, 

de 17/12, com o fundamento de tornar as regras mais ajustadas à realidade funcional da 

AT e promovendo uma adequada otimização dos recursos humanos disponíveis e uma 

racionalização dos postos de trabalho, deixa assim de fora a oportunidade de um 

verdadeiro processo de reestruturação das carreiras da AT, numa perspetiva integradora 

de todas as carreiras da AT. 

Ainda assim, verificamos aqui um aligeiramento positivo nas regras de estágios, que se 

mostravam inócuas e penalizadores, como o fim do carater eliminatório da prova final 

dos estágios, a aplicar já ao estágio de ITE´s a decorrer. 
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A situação vigente para além de desconfortável, tanto para os candidatos como para o 

júri é completamente desproporcional e injusta, nomeadamente, no último teste, 

colocando a espada de Dâmocles, acima da cabeça dos estagiários.  

O alargamento da base de recrutamento para cargos de chefia tributária ao grau 2 e 

acesso destes ao curso de chefia tributária, não é mais que consolidar uma situação 

existente, porquanto, muitos dos trabalhadores em regime de substituição 

desempenham essas funções de chefia tributária, sendo abonados como tal. 

No entanto, o problema de fundo vai mais longe, é sabido que muitos funcionários com 

curso de chefia tributária, são impedidos de exercer essas funções, sendo preteridos por 

outros sem o referido curso de chefia. 

Por outro, nos últimos anos a esmagadora maioria dos chefes de finanças e adjuntos 

aposentaram-se, sem que tenha sido aberto qualquer concurso para esse efeito. 

O que leva a que muitos TATA´s desempenhem essas funções, aliciados por uma melhor 

remuneração, com o encargo de desenrascarem o serviço enquanto for necessário e sem 

estabilidade na função. 

Um dos princípios fundamentais consagrados na Constituição, é a não discriminação, 

igualdade de oportunidades e progressão na carreira, muitos dos trabalhadores da AT 

desempenham com profissionalismo uma função que lhes é emprestada, enquanto os 

serviços quiserem. Claro que esta situação não se pode perpetuar. 

O alargamento da base de recrutamento para cargos de chefia tributária no grau 2 e 

acesso destes ao curso de chefia tributária, também iria consolidar formalmente uma 

situação que existe na prática. 

Será também de equacionar se este alagamento da base do recrutamento, resolve uma 

situação que na prática existe, mas surge outra, pode não abrir mais concursos para TAT, 

porque deste modo o problema da Administração fica solucionada. 

A experiencia de chefia, habilitações académicas e formação, devem atender a critérios 

justos, que não crie descriminação, a fim de não frustrar aqueles com melhor percurso 

profissional, tempo de serviço e categoria profissional. 

Por outro lado, teremos de equacionar se os TAT e IT, serão ou não suficientes para 

preencher os cargos de chefia tributária. 
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Bem sabemos que não tem aberto concurso para chefia tributária nos últimos anos e a 

carência de pessoal habilitado, leva a que seja apetecível ao TATA aceitar ainda que em 

regime de substituição essa função, por vir a ter a possibilidade de ser melhor 

remunerado, enquanto aí se mantiver. 

Por outro lado, os TAT e IT, sem curso de chefia tributária ao aceitarem esse encargo de 

chefia em regime de substituição, não lhes trás vantagem financeira de grande monta, 

daí que todas estas situações deveriam ser ponderadas, aproveitando estas alterações 

para uma reforma de fundo, tendo atenção ao percurso profissional de cada um dos 

candidatos e do seu conteúdo funcional. 

O DL 557/ de 17/12, entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2000, alterado o regime vigente 

nas então repartições de finanças e nas tesourarias da fazenda pública. 

Até então, o chefe de finanças era detentor do curso de chefia tributária. 

O tesoureiro da fazenda pública pertencia ao quadro de pessoal dirigente, com 

remuneração igual à do chefe de finanças, acrescendo ainda o subsidio de falhas. 

Com o DL. 557/99 de 17/12, as tesourarias que funcionavam junto dos serviços de 

finanças, foram integradas como seção de cobrança. 

Os então tesoureiros da fazenda pública (chefes da tesouraria nível I e nível II), vieram a 

ser integrados nas seções de cobrança, como chefes de finanças adjuntos, como sendo 

possuidores de chefia tributária somente para a seção de cobrança. 

De acordo com o DL 557/99, esse profissional está impedido de exercer de direito funções 

de chefia noutras seções que não a de cobrança. 

Por outro lado, qualquer outro profissional da AT, com o curso de chefia tributária pode 

exercer funções em qualquer seção. 

Esta situação arrasta-se á dezasseis anos, com a inercia do sindicato! Mesmo sabendo 

que os atuais tesoureiros são residuais e outros (centenas) foram equiparados a TAT, seria 

agora a oportunidade de repor esta situação aumentando de forma automática o nº de 

pessoal habilitado com curso de chefia tributária. 

Em relação à possibilidade de transferências dos trabalhadores do grau 4, não nomeados 

em cargos de chefia tributária, entre serviços locais, vai de encontro aos anseios de 

muitos dos trabalhadores, nomeadamente na colocação em serviços e locais onde se 

sentem vocacionados, ou facilitadores em termos da conciliação da vida familiar ou  
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transportes. No entanto, mais uma vez se resolve aqui o problema da Administração, com 

o equilíbrio dos quadros de pessoal, obstando às comissões de serviço. 

Embora, exista um ou outro aspeto positivo, esta “manta de retalhos” não é mais que 

um favor à administração, uma medida legislativa que pode inquinar a verdadeira 

reforma das carreiras, que comtemple para além do GAT, todos os trabalhadores da AT, 

pessoal da informática, técnicos superiores, administrativos e outros. 

 

Em, 11 de Setembro de 2016. 

                                                                P´la  Direção Distrital de lisboa 

O Presidente  
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