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Na sequência das dúvidas que têm vindo a ser colocadas a esta Direção-geral, relativas ao 

preenchimento do formulário que foi disponibilizado para reporte da informação a que se refere a 

Lei n.º 59/2013, de 23 de agosto, esclarece-se o seguinte: 

 

1. Quadros regime remuneratório e suplementos: 

 

- No âmbito dos quadros 4.1. (regime remuneratório público) e 11 (regime remuneratório 

privado), nas colunas montante total ilíquido abonado em abril de 2013 e no ano de 2012, devem 

ser inscritos os valores totais abonados, mensal e anualmente, com referência respetivamente a 

abril de 2013 e ao ano de 2012, a título de remuneração/retribuição base, incluindo, assim, a 

remuneração base correspondente, bem como os subsídios de férias e natal. Sendo estas as 

datas de referência, os montantes totais ilíquidos a inscrever são os efetivamente abonados, isto 

é, os valores das remunerações após incidência da respetiva redução remuneratória, quando 

aplicável.  

 

- Também nos quadros 5.1. (suplementos público) e 12.1. (suplementos privados), os valores a 

inscrever nas colunas montante total ilíquido abonado em abril de 2013 e no ano de 2012, 

devem ser os efetivamente abonados, isto é, os valores das remunerações após incidência da 

respetiva redução remuneratória, quando aplicável. 

 

 

2. Utilização de viatura e atribuição de telemóveis ou pagamento de despesas com 

telecomunicações 

 

- Quanto à disponibilização de viaturas, a sua consideração no âmbito dos benefícios ou regalias 

apenas deve ter lugar quando seja admitida a sua utilização para uso pessoal. 

 

- No que respeita à atribuição de telemóveis ou pagamento de despesas com telecomunicações 

apenas deve ser enquadrada no âmbito das regalias/benefícios se a atribuição de telemóveis ou 

pagamento de despesas com telecomunicações for feita em razão de determinado cargo ou 

função, sem que haja uma exigência de que a utilização do equipamento ou o dispêndio da 

quantia atribuída sejam efetuados exclusivamente em chamadas de serviço propriamente dito. 

Nestes termos, caso a cedência de telemóveis permita, exclusivamente, a sua utilização em 

contactos profissionais, afigura-se que esta não deve ser considerada como um benefício ou 

regalia. 

 

 

3. Informação relativa a contratos emprego-Inserção, estagiários e contratos de tarefa ou 

avença 

 

- Os dados a inserir no formulário referem-se aos trabalhadores das entidades públicas. Pese 

embora os colaboradores em regime de contrato emprego-inserção, os estagiários e os 

contratados em regime de tarefa ou avença não detenham a qualidade de trabalhadores das 
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entidades públicas, a informação respeitante aos montantes despendidos com os mesmos pode 

ser incluída no quadro respeitante ao regime privado, uma vez que aqueles colaboradores são 

remunerados por prestação de trabalho em entidades públicas. 

 

 

4. Comparticipações da ADSE  

 

No caso das entidades públicas que, nos termos do Decreto-Lei n.º 118/83, de 27 de fevereiro, 

suportem os encargos decorrentes das comparticipações da ADSE aos seus trabalhadores, os 

valores despendidos podem ser considerados a título de regalia/benefício e, por conseguinte, 

inscritos em linha autónoma a acrescentar ao quadro 8 

 

 

 

DGAEP, 9 de setembro de 2013. 


