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CIRCULAR
N.° 9/ORÇ/2003

Destinatários: Todos os serviços da administração pública regional, incluindo os Serviços e
Fundos Autónomos

ASSUNTO: PORTARIA 51-A/1997, DE 16 DE MAIO, QUE APROVA E REGULAMENTA O
PROGRAMA OCUPACIONAL DE TRABALHADORES DESEMPREGADOS
SUBSIDIADOS

Considerando que a aplicação prática desta Portaria, no que concerne aos pagamentos de

despesas que competem à entidade promotora à qual o trabalho necessário é prestado, tem

suscitado dúvidas de interpretação, transmitem-se as seguintes esclarecimentos aprovados

por sua Excelência o Secretário Regional do Plano e Finanças:

No nº 4 do artigo 8º da citada Portaria, prevê-se a assumpção de despesas com transporte,

alimentação e seguro de acidentes.

1 - Os encargos com a alimentação são equiparados ao subsídio de refeição atribuido a

todos os funcionários da Administração Pública Regional.

2 - O seguro de acidentes será assegurado de acordo com o previsto legalmente para o

efeito.

3 -  Relativamente às despesas com transporte, e por critérios de razoabilidade e justiça

social, só serão autorizados, exclusivamente, o reembolso dos encargos suportados

com a aquisição do passe social para a utilização dos transportes públicos necessários

para a deslocação entre a residência e o local do exercício de funções do trabalhador

desempregado subsidiado.

Toda a qualquer despesa de transporte equiparada ou equivalente não está autorizada.
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As presentes instruções retroagem os seus efeitos a 1 de Agosto de 2003.

Funchal, Direcção Regional de Orçamento e Contabilidade, 13 de Agosto de 2003

O Director Regional

João Machado


