
AOS MÉDICOS VETERINÁRIOS 
E ASSISTENTES TÉCNICOS DA INSPECÇÃO SANITÁRIA

VALE A PENA LUTAR!
DGAV DÁ-NOS RAZÃO QUANTO AO DOMICÍLIO NECESSÁRIO

Há muito que a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e
Sociais  defende,  junto da  DGAV e  do  Ministério  da  Agricultura,  que o  centro  de actividade
funcional dos médicos veterinários e assistentes técnicos da Inspecção Sanitária deve ser fixado
nas direcções de serviços regionais, divisões ou núcleos e nunca nos estabelecimentos de abate,
desmancha e entrepostos,  postos de inspecção fronteiriça e lotas de pesca,  onde exercem a
função inspectiva. 

Finalmente,  a  DGAV veio  dar-nos  razão,  ao  determinar  que as  DSAV,  as  DAV e  as  NAV,  são
consideradas  os  centros  da  actividade  funcional,  para  efeitos  de  determinação  do  domicílio
necessário,  para  a  atribuição  das  ajudas  de  custo,  conforme  o  estabelecido  no  Despacho
nº40/G/2017, de 17 de Novembro, do Director-Geral de Alimentação e Veterinária.

Confirma-se, assim, que vale a pena lutar, porque mais cedo ou mais tarde, a razão que nos assiste
será reconhecida, como foi  agora o caso. Durante vários anos, em reuniões com os sucessivos
directores-gerais  ou  seus  representantes  e  com  os  sucessivos  ministros  da  agricultura  ou
secretários de estado, defendemos a nossa posição, na perspectiva de que a mesma correspondia
ao estabelecido no Decreto-Lei nº106/98, de 24 de Abril. 

OUTROS ASPECTOS POSITIVOS DO DESPACHO 47/G/2017

Na nossa opinião, o Despacho do DGAV contem outros aspectos positivos para os trabalhadores
que  exercem  funções  de  inspecção  sanitária  e  que,  igualmente,  sempre  considerámos  como
questões a clarificar e a implementar:

 A  adopção  do  regime  de  trabalho  por  turnos  (onde  tal  for  necessário),  com  o
reconhecimento da respectiva remuneração;

 A inquestionabilidade do direito ao abono das ajudas de custo, nas deslocações para fora
da localidade do domicílio necessário e num raio de 20Km;

 A clarificação da prioridade de utilização de viatura oficial nas deslocações e do direito do
pagamento de quilómetros no caso de imperiosamente ser utilizada viatura própria.



SOBRE A CARREIRA DE INSPECÇÃO SANITÁRIA

A nossa Federação tomou conhecimento que, alegadamente, a Secretaria de Estado da Agricultura
e  Alimentação  terá  feito  chegar  a  uma  das  estruturas  sindicais  que  representa  os  médicos
veterinários  da  DGAV,  um  projeto  de  diploma  sobre  o  “REGIME  DA  CARREIRA  ESPECIAL  DE
VETERINÁRIO OFICIAL DA DGAV”, para apreciação.

A confirmar-se  este  procedimento,  é  no mínimo estranho,  que a SEAA não tenha remetido o
mesmo  projeto  a  esta  Federação,  tendo  em  conta  que  a  mesma  também  representa  e  tem
sindicalizados, médicos veterinários em funções na DGAV.

Assim, para que não se confirme a violação do direito à negociação colectiva, previsto na LTFP,
remetemos já ao Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação dois ofícios (7/11 e 28/11),
solicitando que nos seja dado a conhecer o alegado projeto de diploma legal. Até ao momento,
não recebemos qualquer resposta sobre os mesmos.

A Federação continua a defender que deveria ser criada a carreira de inspecção sanitária da DGAV,
não  sendo  aceitável  que  exercendo  os  trabalhadores  funções  de  inspecção,  não  lhes  seja
reconhecido o direito a estarem integrados numa carreira deste grupo profissional.
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