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Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República 

Chegou ao nosso conhecimento que motoristas ao serviço de tribunais de diversas comarcas do

país estariam a ser contactados pela DGAJ para a reposição de montantes que teriam recebido

a título de subsídio de risco previsto e regulado no Decreto-Lei n.º 381/89, de 28 de outubro que

estabelece normas aplicáveis aos motoristas da Administração Pública e Institutos Públicos.

Segundo o entendimento que estaria a ser comunicado, os motoristas dos tribunais de comarca

não estariam abrangidos pelo suplemento de risco previsto no artigo 4.º desse diploma, pelo

que, os motoristas que o receberam teriam de proceder à devolução dos montantes recebidos a

esse título.

Nos termos dessa disposição legal, o subsídio corresponde a 30% do vencimento base. Como

bem se compreende a reposição desse montante corresponderia a uma penalização

injustificada e desproporcionada desses motoristas e obviamente incomportável tendo em conta

os respetivos vencimentos.

Nestes termos, ao abrigo da alínea d) do artigo 156.º da Constituição e da alínea d) do artigo 4.º

do Regimento da Assembleia da República, pergunto ao Governo, através do Ministério da

Justiça, que esclareça o seu entendimento acerca da aplicação do Decreto-Lei n.º 381/89, de 28

de outubro aos motoristas dos tribunais.

Palácio de São Bento, 13 de abril de 2020

Deputado(a)s

ANTÓNIO FILIPE(PCP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho n.º 1/XIII, de 29 de outubro de 2015, do Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, n.º 1, de 30 de outubro
de 2015, a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-
Presidentes da Assembleia da República.
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