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NOTA INFORMATIVA 7 – DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA DO STI 

 

Caros colegas, 

Vamos ter eleições por via eletrónica para as comissões paritárias nos próximos dias 18,19 e 20 de Abril de 2017, 

das 15H00 do dia 18 até às 11H00 do dia 20. 

A Direção Distrital de Lisboa, considera que o SIADAP, é castrador do desempenho coletivo na Autoridade 

Tributária e Aduaneira, não se mostra justo! Carecendo este modelo de alterações no sentido de manter o equilíbrio 

entre avaliador/avaliado, bem como da génese que lhe deu origem, contraria a aceção da relação sinalagmática, 

entre as partes, sendo que muito se dá, pouco ou nada se recebe. 

Ainda assim, até ocorrerem ajustes ou melhoramentos, mais vale estarmos presentes e devidamente 

representados! 

É relevante que os colegas a eleger sejam detentores de conhecimentos jurídicos na área das relações 

laborais, bem como de sólida experiência na área sindical, a fim de poderem colocar toda a sua experiência 

ao serviço da defesa dos colegas que serão avaliados através do SIADAP, bem como tenham a necessária 

proteção que lhe conferem as normas legais aos dirigentes e delegados sindicais, previstas na Lei n.º 35/2014 de 

20 de junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas), para assim poderem exercer as referidas 

responsabilidades, com a indispensável independência, em defesa de todos os trabalhadores. 

A distrital de Lisboa do STI, tem já uma considerável experiência de participação na defesa dos trabalhadores, 

quer sejam ou não sindicalizados. 

O bom resultado, ficou mais do que demonstrado, através do desempenho de alguns colegas conhecidos 

e reconhecidos na defesa dos trabalhadores que recorreram à Comissão Paritária, no último quadriénio, 

tanto da DF de Lisboa, Serviços Centrais e Locais, bem como nas Alfandegas, com a satisfação da quase 

totalidade das legítimas pretensões dos reclamantes/recorrentes. 

O reconhecimento pelo trabalho realizado é gratificante, colmata o tempo gasto fora do horário laboral e ao fim de 

semana, na elaboração dos relatórios e no estudo e defesa dos colegas. Esta experiência desinteressada e 

altruísta, tem contribuído para a boa prossecução dos objetivos e assim continuará se essa for a vontade dos 

trabalhadores, quer sejam ou não afetos a estruturas sindicais ou de qualquer regime ou categoria. 

O exercício do direito de voto, uma vez que é efetuado por via eletrónica, deverá ser efetivado através da 

“sinalização” aposta no campo informático correspondente ao nome do “Trabalhador” a eleger, não podendo ser 

assinalado mais de um nome, sob pena de nulidade de voto (aplicação informática dos Recursos Humanos 

(http://siadapat/)  

A Direção Distrital de Lisboa do STI, recomenda os colegas abaixo identificados para integrarem a Comissão 

Paritária, em defesa dos trabalhadores, por terem conhecimento e motivação para dignificar os trabalhadores. 
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COMISSÃO PARITÁRIA DISTRITO DE LISBOA 

A  Comissão Paritária Sectorial de Lisboa - todos os trabalhadores colocados, a título definitivo, na área de abrangência da 

Direcção de Finanças de Lisboa (DF e SFs), da Alfândega do Aeroporto de Lisboa (Alfândega e na Delegação Aduaneira – 

Encomendas Postais), e da Alfândega de Alverca (Alfândega e no Posto Aduaneiro – Bobadela), e da Alfândega de Jardim do 

Tabaco (Alfândega) e da Alfândega Marítima de Lisboa (Alfândega) 

- António Joaquim Marques, funcionário n.º 53 288, TAT 2, a exercer funções na 

Divisão de Justiça Contenciosa da DF de Lisboa, presidente da Direção Distrital de Lisboa do 

STI, foi eleito pelos trabalhadores para integrar o Subcomité de Ética da Autoridade Tributária e 

Aduaneira, é doutorando em Direito, domínio da prática jurídica e forense. 

- José Augusto Pavanito Guerreiro, funcionário n.º 17 182, TATA 3, a exercer 

funções no 1º Serviço de Finanças de Vila Franca de Xira, dirigente sindical da Direção Distrital 

do STI de Lisboa. Domina os conteúdos legislativos inerentes às lides laborais. 

 

 

COMISSÃO PARITÁRIA SERVIÇOS CENTRAIS 

A  Comissão Paritária – todos os trabalhadores colocados, a título definitivo, nos Serviços Centrais 

- Artur Manuel Ribeiro Fernandes Pires - funcionário nº 70 378, ITE, é licenciado em 

informática, exerce funções na subdireção-Geral dos Sistemas de Informação (Edifício Satélite), 

é dirigente sindical da Direção Distrital de Lisboa do STI.  

 

- Olga Jesus Sousa Hilário - funcionária nº 17 307, IT2, é representante da 

Fazenda Pública, junto aos Serviços Centrais da Autoridade Tributária e Aduaneira (Direção de 

Serviços da Justiça tributária), domínio da prática jurídica e forense. É dirigente sindical no 

Conselho Fiscal do STI.   

 

 O exercício do direito de voto, uma vez que é efetuado por via eletrónica, deverá ser efetivado através da 

“sinalização” aposta no campo informático correspondente ao nome do “Trabalhador” a eleger, não podendo ser 

assinalado mais de um nome, sob pena de nulidade de voto (aplicação informática dos Recursos Humanos 

(http://siadapat/)  

Cordiais saudações sindicais e amigas, 

TODOS JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES 

Lisboa, 15 de Abril de 2017.   

                                                                                                              P´LA DIREÇÃO DISTRITAL DE LISBOA DO STI 

                                  O Presidente da Distrital, 
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