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NOTA INFORMATIVA 11 – DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA DO STI 

Caros colegas, 

Muitos dos nossos associados questionam diariamente, o andamento e a atividade desta distrital e do sindicato em geral. 

Dessa forma é nossa obrigação informar. Infelizmente, muita da informação de que necessitamos para divulgar é escassa, ou 

fornecida a conta-gotas depois de muita insistência, o que dificulta o nosso trabalho junto dos associados do distrito. 

PONTO 1 – TAX FREE 

Para além desses aspetos menos positivos, é com muita satisfação, que informamos que foi atendida a solicitação de um dos 

associados do STI e desta distrital, que juntamente com outros se encontra suspenso, sem auferir vencimento, em 

consequência da operação Tax Free. 

Nesse corolário, desde o início, aconselhamos e direcionamos alguns destes colegas que nos procuraram para os serviços 

competentes do sindicato, atendendo às nossas limitações, enquanto, órgão meramente distrital. 

Com a insistência desta distrital, os problemas desses colegas estão agora a ser minimizados pelo apoio jurídico e apoio 

financeiro disponibilizado agora pela Direção Nacional do STI. 

Esta Direção Distrital de Lisboa, sempre apoiou a defesa dos colegas,” in dúbio pró reu”, tanto nesta situação como noutras. 

Estaremos sempre ao lado dos trabalhadores em assuntos pessoais, laborais e profissionais conexas com a nossa classe. 

Neste seguimento, informamos que um desses colegas visados, apelou a esta Direção Distrital de Lisboa, em desespero, face 

à sua situação concreta, solicitando auxílio financeiro, no valor de um salario mínimo, mensal, que reporia no futuro, por se 

encontrar há vários meses suspenso, prejudicado pela alteração da lei em 2014, que o coloca sem direito a meios de 

subsistência até conclusão do processo. Foi assim, que esta distrital, no corolário do apoio que tem dado, encaminhou este e 

outros casos relacionados com o assunto em epígrafe, à Direção Nacional, com a finalidade de avaliar o pedido do associado. 

Dessa forma o próprio sindicato ficaria igualmente engrandecido perante os trabalhadores. 

A Direção Distrital, se mais não faz é porque as competências enquanto distrital, não o permitem, contudo, nunca deixaremos 

de levar as preocupações e os pedidos dos associados a fim de serem resolvidos, não ficamos de braços cruzados! 

Depois desta insistência, o presidente da direção nacional, respondeu o seguinte: 

“…, o colega já se encontra a ser acompanhado pelos serviços jurídicos do Sindicato. Quanto às questões financeiras, 
amanhã será contatado pelos respectivos serviços do STI para apurar o assunto e dar a resposta adequada.” 

Soubemos ontem, pelo associado, que bem andou a direção nacional, estimulada por esta distrital de Lisboa, ao ter deferido 
o pedido, muito embora, se saiba que poderia não ter cabimento estatutário ou regulamentar, mas que a direção nacional 
soube encontrar a equação certa para resolver o problema. 

O assunto foi assim, muito bem resolvido pelo sindicato, os associados vão olhar para a nossa instituição com admiração. O 
sindicato está de parabéns.   

PONTO 2 - As iniquidades, em relação ao DL 557/99, de 17/12; 

Em relação a questões que nos têm sido apresentadas pelos nossos associados, temos tentado estabelecer contato com a 

direção nacional, nomeadamente, em relação ao que consideramos alterações pontuais que esquece a unidade da Autoridade 

Tributária e Aduaneira. 
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A Distrital de Lisboa, ouvindo associados e delegados sindicais, enviou em princípio de setembro do corrente ano, uma 

comunicação escrita com sugestões para a alteração pontual do DL 557/99 de 17/99, criticando-o e apelidando-o de “manta 

de retalhos” que não nos serve, tendo sido feitas sugestões e dado contributos. 

Depois de insistência, desta distrital, na semana passada, o presidente da direção nacional, respondeu, que foram recebidos 

contributos a nível nacional, quer de sócios individuais, quer de órgãos do Sindicato, as quais estão a ser tidas em conta, na 

análise e resposta à proposta governamental. Vamos aguardar com expectativa a referida resposta, que por agora 

desconhecemos. 

 

PONTO 3 - Aos constrangimentos com a demora do estágio dos inspetores 

 

-Muitos dos colegas ITE, estão ainda a suportar custo com duas casas. As expetativas estão goradas, atendendo a que os 

limites temporais do estágio se encontram em muito ultrapassados, vivendo incertezas para o futuro.  

- Temos conhecimento de colegas ITE, que estão na iminência de abandonar o estágio e regressar aos serviços de origem, 

por não terem capacidade financeira para suportar a duplicação de encargos. 

- Por outro lado, neste período de “vacas magras ”, a situação poderia normalizar, com a tomada de pose destes colegas na 

categoria IT1, permitiria um conforto financeiro e certeza no emprego. 

- A situação da colocação dos Estagiários e futuros IT, nos serviços de Finanças, seria benéficos para muitos e para os serviços, 

sendo alargado o leque de colocações no sentido de satisfazer as necessidades dos trabalhadores e até colmatar a escassez 

de pessoal nos serviços. 

PONTO 4 - O descongelamento da avaliação contínua tendo em vista a mudança de níveis 

-Também nos parece pouco, embora o despacho não se referia ao descongelamento dos concursos, mas tão só a mudanças 

de nível, fará que com no futuro existam situações que colidem com a antiguidade dos trabalhadores e na igualdade de 

oportunidade que desta forma não será conseguida uma vez que os concursos congelados continuam suspensos. 

Foi referido em resposta pelo presidente da direção nacional, o seguinte: 

“… julgamos que o despacho da AT é claro: a avaliação permanente é retomada no ponto em que foi suspensa”. 

Efetivamente é verdade, no entanto, esta Direção Distrital e os trabalhadores de Lisboa, têm manifestado à Direção Nacional, 

que se poderia ir além, da retoma da avaliação permanente, se o despacho não contempla o descongelamento dos concursos, 

que se emita outro! Para que no dia 1 de Janeiro de 2018, os trabalhadores estivessem em condições de tomar posse efetiva 

nas categorias profissionais respetivas, daí ter sido um dos pontos levados à direção nacional por esta distrital. 

PONTO 5 - As chefias tributárias e as transferências 

São igualmente assuntos que esta distrital de Lisboa, referiu à direção nacional, lançando sugestões, que talvez estejam a ser 

levadas em boa conta.  

A distrital de Lisboa do STI, integra mais de dois mil e quinhentos associados, perto de quarenta delegados sindicais que 

desempenham a sua função com a maior das elevações, no apoio direto aos trabalhadores nos seus serviços, sendo que muito 

desse trabalho converge para esta distrital de Lisboa, fazemos o nosso melhor no apoio aos problemas dos nossos associados, 

nomeadamente, dos que ultrapassam as nossas competências, direcionando para o órgão nacional, competente e dotado das 

infraestruturas, equipamentos e quadro de pessoal, tanto funcionários do STI, como Juristas e advogados, habilitados a 

responder.  

Estaremos atentos e presentes em todas as situações que preocupam a nossa classe, sendo nosso compromisso, 

que de todas as questões colocadas pelos associados seja dada resposta em tempo e que as suas sugestões e 

contributos serão naturalmente sempre tidos em conta.  

Bem-haja um STI, APOIANTE, SOLIDÁRIO E ABERTO AOS ASSOCIADOS.  

TODOS JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES 

Lisboa, 13 de novembro de 2016.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

P´LA DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA DO STI 

O Presidente da Distrital, 
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