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DESPACHO N .o 12t2A10

A alteração do regime de reembolso de despesas com transporte decorrente da nova

redacção dada, pelo Decreto-lei n.o'165-C/2009, de 28 de Julho ao n.ô 4 do artigo 350 do

Decreto-lei n^o 165/2006, de 11 de Agosto, obriga à revtsão dos procedimentos administrativcs

até agora seguidos e a integral aplicação dos princípios que informam o regime jurídico das

ajudas de custo e de transporte para deslocação em serviço publico, condensado no Decreto-

lei n.o 106/98, de 24 de Abril.

Como pi-incípio e orientação geral devem os responsáveis pelas estruturas de coordenação do

ensino porluguês no estrangeiro ter em consideração que a autorização para a utiiização de

viatura proprìa pressupÕe esgotadas outras possibilidades, designadamente, a utilização de

transportes publrcos, podendo, nesta hipotese, optar-se pelo pagamento de montante

correspondente ao custo das passagens no transporte colectivo, em conformidade com o

disposto no n,o 4 do artigo 20o do referido DL. 106/98.

O pagamento do subsídio de transporte pressupõe que esteja claramente identificado o

donticÍlio legal ou dornicíiio pi-oftssional do docente o qual, na definição ccnstante do arligc 20

daquele dipioma, corresponde à localidade onde o funcionai'io aceitcu o lugar cu cnCe se situa

o centro da sua activídade funcional, podendo coincidir ou não com a localidade onde se situa

a residência particular ou domicílio voluntário.

O pagamento do subsídio depende ainda da veriÍicação do requisito estabeiecido no arligo 6o

qLtanto a distâncias percorridas pelo docente, so sendo consideradas deslocaçÕes que se

realizem para além de 5 km ou 20 km do domicílio necessário, consoante se trate de

deslocaçÕes diárias ou de deslocações por dias sucessivos.

Os boletins de itinerário devem refiectir o criterio legal de contagem de distâncias, tendo em

atenção que, conforme dispÕe o artigo 70 do mesmo dipioma, estas são contadas da periíeria

da locaiidade onde o funcionário ou agente tem o seu domicílio necessario e a partir do ponto

mais proximo do local de destino.

Face ao exposto deterrnino o segurnte:

1 - O pedido de utilização de viatura propria para deslocação entre cursos, deve ser

apresentado peio docente ao coordenador no início das suas funçÕes;
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2 - O pedido deve ser devidamente Íundamentado, com expressa indicação do local e dia ou

dias para os quais pretende a utilização da viatura propria e das razões que o sustentam,

designadamente:

a) A inexistência de transporle público entre as localidades;

b) A Ìnexistência de transporte publico entre as localidades, em horário compatível com

a docência:

3 - O coordenador aprecÍa o pedido, atendendo a fundamentação apresentada e de acordo

com os seguintes critérios:

a) Comprovação do interesse do serviço numa perspectiva economico-funcional mais

rentável;

b) Demonstração de que o atraso no transpode implica grave inconveniência para o

servrço;

4 - O coordenador deve identificar claramente o domicílio legal ou proÍissional do docente;

5 - A contagem de distâncias é íeitas da periferia da localidade onde o íuncionárto ou agente

tem o seu domicílio necessário e a partir do ponto mais proximo do local de destino,

devendo o despacho de autorização e os boletins de itinerário reflectir o critério legal de

contagem;

6 - Só poderào ser consideradas as deslocaçÕes que se realizem para alem de 5 km ou de 20

km do domicílio necessário, consoante se trate de deslocaçÕes diárias ou de deslocaçÕes

por dias sucessivos;

7 - O coordenador deve comunicar a decisão ao docente no prazo máximo de 5 dias úteis a

contar da data de apresentação do pedido ou da.recepção dos documentos necessários à

instrução do processo e inÍormar o Instituto CamÕes, LP. da decisão tomada;

I - O rnoniante do reembolso será o que resultar da aplicação do valor de referência

anualrnente fixado, nos termos previstos no artigo 38o do Decreto-Lei no 106i98, de 24 de

Abril.

al
Lisboa, jl N4arço de 2010

A Presidente
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Prof. Dra. Ana Paula Laborinho


