COMUNICADO n.º 7 / 2011
Colegas da Inspecção Tributária,

A APIT, nos contactos e reuniões que tem mantido com responsáveis governamentais (nomeadamente
junto da Presidência do Conselho de Ministros e do Ministério das Finanças), tem vindo a identificar
(mais uma vez), quer os problemas com que os Profissionais da Inspecção Tributária se deparam no
exercício diário das suas funções, quer aqueles que resultam de questões estruturais da própria DGCI
e que inegavelmente têm contribuído para uma incapacidade de protecção e promoção pessoal e
profissional dos seus funcionários.

Mas, e como é apanágio desta Associação Sindical, temos sempre feito acompanhar essas discussões
das correspondentes propostas de resolução, conforme temos vindo insistentemente a fazer nos
últimos anos.

Na reunião que a Direcção da APIT manteve, na passada 3.ª feira, na Presidência do Conselho de
Ministros, com o Sr. Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, Dr. Carlos Moedas, insistimos
na necessidade de valorização e dignificação efectiva dos Profissionais deste Corpo Inspectivo, assim
como de todos os profissionais que exercem funções no seio da DGCI.

Insistimos na necessidade de um diálogo construtivo, pois verificamos que a indefinição e
desconhecimento das alterações que ocorrerão na DGCI, contribuem de forma indelével para um
sentimento de desmotivação crescente que todos reconhecem como instalado na DGCI.

As medidas negociadas com a Comissão Tripartida FMI/BCE/CE, não podem deixar de merecer
reparos, em especial, se forem “impostas” sem diálogo com as estruturas representativas dos
funcionários da DGCI. A pressão orçamental não poderá implicar alterações ou cortes realizados
cegamente, sem que tenham a necessária consciência das correspondentes implicações no efectivo
exercício de funções, e em especial no resultado final da actividade da Inspecção Tributária, e da
DGCI.

Adequar recursos, apostar na celeridade de processos, e no diálogo com interlocutores válidos e
credíveis, permitirá obter as soluções mais adequadas às necessárias alterações. A preocupação
demonstrada pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, com a organização da
Inspecção Tributária, a forma como esta exerce as suas funções, e as condicionantes com que neste
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momento se deparam os seus Profissionais, é obviamente bem recebida por esta Associação Sindical,
mas não pudemos deixar de vincar a necessidade de a muito curto prazo discutirmos e resolvermos as
questões mais urgentes e condicionadoras de um bom e eficaz exercício de funções, designadamente:
Revisão das Carreiras de Regime Especial da DGCI;
Correcta e eficaz definição do Conteúdo Funcional das Carreiras da DGCI;
Atribuição/Manutenção do Vínculo de Nomeação Definitiva;
Alteração do SIADAP adaptado à DGCI;
Realização/Conclusão dos Procedimentos Concursais “cessados”;
Atribuição/Regulamentação do Complemento de Inspecção (DL n.º 112/2001);
Definição de Legislação específica para a DGCI relativa a Ajudas de Custo e Compensação
por utilização de viatura própria;
Fusão da DGCI com DGAIEC e DGITA (incluindo ainda, possivelmente, a cobrança da
Segurança Social).

Perante a calendarização de medidas estipulada no Memorando do Governo Português com a
Comissão Tripartida, estaremos certamente perante medidas e/ou discussões a serem realizadas a
muito curto prazo. A APIT transmitiu o desejo de ver todas estas discussões realizadas de forma
pública e o mais abrangente possível, trazendo para o debate os contributos de todos aqueles que
exercem funções na DGCI, nomeadamente na Inspecção Tributária.

A APIT, para além destas preocupações, está muito atenta e preocupada com a necessária eficácia no
combate à evasão e à fraude fiscal, identificando os problemas e propondo, também nessa área,
alterações ou apresentando soluções que visem melhorar a actuação da Inspecção Tributária e
consequentemente o reforço da justiça fiscal.

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, 07 de Setembro de 2011

Com os melhores cumprimentos,
A Direcção da APIT
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