COMUNICADO n.º 10 / 2011
Colegas da Inspecção Tributária,

A APIT foi recebida na passada terça-feira (dia 9 de Novembro) pelo Sr. Secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais, Dr. Paulo Núncio, a propósito da fusão da DGCI, DGAIEC e DGITA, na AT –
Autoridade Tributária e Aduaneira (designação oficial).

A reunião serviu essencialmente para apresentar o ponto de situação do processo de fusão, tendo-nos
sido transmitido que a nova entidade iniciará oficialmente funções em 1 de Janeiro de 2012.

Relativamente à legislação fundamental para a criação desta Autoridade, nomeadamente a sua Lei
Orgânica, foi a sua aprovação em Conselho de Ministros atrasada de 17 para 24 do corrente mês de
Novembro.

O complexo processo de fusão e transição das diversas realidades continua a ser alvo de trabalho dos
diferentes subgrupos criados para análise das várias questões relacionadas com esse processo. A APIT
manifestou mais uma vez a sua preocupação com o muito curto espaço de tempo em que se pretende
realizar todo este processo, e a possibilidade de surgirem condicionalismos estruturais à actuação da
Inspecção Tributária, pelo que, novamente, solicitamos ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos
Fiscais a remessa a esta Associação Sindical, de forma atempada, dos diversos projectos de revisão.

Foi mais uma vez garantido à APIT, a intenção de absorção completa de todos os funcionários das
entidades a fundir, dado que, conforme salientou o próprio Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais,
esta é uma área que é inclusivamente deficitária em termos de recursos humanos qualificados,
nomeadamente no que se refere à Inspecção Tributária.

A par desta preocupação, e de todas as outras que temos vindo a fazer chegar ao conhecimento dos
membros do Governo, recordamos que uma das maiores questões ainda por resolver de forma clara,
é o reconhecimento do vínculo de nomeação definitiva aos funcionários da nova entidade e a
correspondente atribuição da “qualidade” de Órgão de Polícia Criminal, tendo-nos sido transmitido
pelo Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ser essa também uma das suas preocupações com
o corrente processo de fusão.

No âmbito do processo de fusão, e das alterações que serão apresentadas, foi-nos transmitida a
preocupação com a reformulação e reforço humano da DSIFAE no âmbito das novas medidas de
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combate á Fraude e Evasão Fiscal, assim como a criação de uma Unidade de Grandes Contribuintes
que procederá a um acompanhamento “personalizado” a essas entidades.

Este contacto com a intenção de manter informadas as estruturas representativas dos funcionários da
evolução do processo de fusão, serviu ainda para confirmar que estas mesmas entidades serão
chamadas à mesa das negociações quando em causa estiverem os processos de revisão de carreiras e
remunerações.

Recordamos que a confiança na Administração Fiscal não pode, fruto de um processo de fusão, ser
colocada em causa, pelo que continuaremos a manter informada a Secretaria de Estado dos Assuntos
Fiscais e demais governantes, das dificuldades e problemas que subsistem.

A APIT demonstrou mais uma vez que pretende agir e dialogar de forma séria, ponderada e
construtiva.

A nossa actuação será mantida no mesmo plano em que sempre a dirigimos,
defendendo este Corpo Profissional, a sua dignidade e identidade,
a sua carreira e as suas funções.

Lisboa, 10 de Novembro de 2011

Com os melhores cumprimentos,
A Direcção da APIT
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