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Artigo 1.º 
Âmbito 

1 -  O presente regulamento visa dar execução aos princípios gerais aplicáveis à 

retribuição do trabalho, conforme previsto no Regulamento de Pessoal da 

Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT). 

2 -  Ficam abrangidos pelo presente regulamento todos os dirigentes e trabalhadores 

ao serviço da AMT. 

Artigo 2.º 
Estrutura retributiva 

1 -  A estrutura retributiva ou retribuição é o conjunto formado pela remuneração base 

e todos os demais complementos retributivos de natureza pecuniária, auferidos de 

forma regular e periódica, pelos dirigentes e trabalhadores ao serviço da AMT como 

contrapartida da prestação de trabalho, que inclui, nomeadamente: 

a) Retribuição mensal base; 

b) Prestações retributivas complementares ou acessórias, designadamente as 

previstas nos artigos 7.º e 10.º do presente regulamento, quando aplicável. 

2 -  Não se consideram retribuição: 

a) Subsídio de refeição; 

b) As importâncias recebidas a título de ajudas de custo, abonos de viagem, de 

alojamento, despesas de transporte, abonos de instalação e outras equivalentes, 

devidas por deslocações em território nacional e no estrangeiro, novas 

instalações ou despesas feitas em serviço da AMT; 

c) As gratificações ou prestações decorrentes de factos relacionados com o 

desempenho ou mérito profissionais, cujo pagamento não esteja 

antecipadamente garantido, incluindo os prémios previstos no Regulamento de 

Pessoal da AMT e     o artigo 12.º do presente regulamento. 

 

 

Capítulo I – Princípios gerais da retribuição 
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Artigo 3.º 

Retribuição base mensal 
1 -  A retribuição base mensal auferida pelos trabalhadores é determinada pelo grupo 

e carreira profissionais em que são integrados, estando definida na grelha salarial 

que constitui o Anexo I do presente regulamento e do qual faz parte integrante. 

2 -  A retribuição base mensal auferida pelos dirigentes é determinada pelo nível em 

que são integrados, tendo em conta a retribuição base mensal dos membros do 

Conselho de Administração (CA), estando definida na grelha salarial que constitui 

o Anexo II do presente regulamento e do qual faz parte integrante. 

3 -  As atualizações das grelhas referidas nos números anteriores são aprovadas por 

deliberação do CA e divulgadas através de ordem de serviço, não sendo necessária 

a alteração do presente regulamento. 

Artigo 4.º 
Subsídio de refeição 

1 -  O valor do subsídio diário de refeição a que os dirigentes e trabalhadores têm 

direito, nos termos do Regulamento de Pessoal da AMT, é fixado em 7,50 € (sete 

euros e cinquenta cêntimos) e é pago através de cartão refeição. 

2 -  As atualizações ao valor do subsídio diário de refeição são aprovadas pelo CA e 

divulgadas através de ordem de serviço, não sendo necessária a alteração do 

presente regulamento. 

3 -  Nas situações em que haja lugar a pagamento de ajudas de custo não é devido 

subsídio de refeição. 

Artigo 5.º 
Subsídio de Natal 

1 -  Os dirigentes e trabalhadores da AMT têm direito a um subsídio de Natal, de valor 

igual a um mês de retribuição, que deve ser pago conjuntamente com a retribuição 

do mês de novembro, nos termos do Regulamento de Pessoal da AMT. 

 

Capítulo II – Retribuição e subsídios   



 
 
 
 

7 

Regulamento Retributivo da AMT  

2 -  O valor do subsídio de Natal é proporcional ao tempo de serviço prestado no ano 

civil, nas seguintes situações: 

a) No ano da admissão do trabalhador; 

b) No ano da cessação do contrato de trabalho; 

c) Em caso de suspensão do contrato de trabalho por impedimento prolongado. 

Artigo 6.º 
Subsídio de férias 

1 -  Os dirigentes e trabalhadores da AMT têm direito a um subsídio de férias, de 

montante igual ao da retribuição mensal, que deve ser pago, em regra, 

conjuntamente com a retribuição do mês de junho.  

2 -  O subsídio de férias também poderá ser pago por inteiro conjuntamente com a 

retribuição do mês em que o dirigente ou trabalhador gozar o período principal de 

férias, desde que tal seja expressamente requerido, com pelo menos um mês de 

antecedência  relativamente à data do pagamento. 

Artigo 7.º 
Complemento de responsabilidade de função 

1 -  Os trabalhadores que exerçam funções de apoio direto ao Conselho de 

Administração, de coordenação de uma determinada atividade, ou exerçam funções 

que envolvam especial responsabilidade, podem ter direito a um complemento de 

responsabilidade de função, a deliberar pelo CA. 

2 -  O complemento de responsabilidade de função a que se refere o presente artigo é 

fixado pelo CA, até ao limite de 30% da retribuição mensal base do trabalhador em 

causa, podendo tal complemento, a título excecional, ser acumulável com outras 

prestações retributivas, complementares ou acessórias. 

Artigo 8.º 
Retribuição do cargo de dirigente 

1 -  A retribuição dos cargos dirigentes é definida de acordo com a grelha salarial 

constante do Anexo II ao presente Regulamento, atendendo ao grau de 

complexidade e responsabilidade da respetiva unidade orgânica, o qual deve ser 

aferido por deliberação do CA. 

2 -  O vencimento base dos cargos dirigentes de grau I (diretor) é calculado da seguinte 

forma: 
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a) De Nível 1: 80% do vencimento base de Vogal do CA; 

b) De Nível 2: 90% do vencimento base do Dirigente de Grau I – Nível 1. 

3 -  O vencimento base dos cargos dirigentes de grau II (chefe de divisão) é calculada da 

seguinte forma: 

a) De Nível 1: 80% do vencimento base do Dirigente de Grau I – Nível 1; 

b) De Nível 2: 70 % do vencimento base do Dirigente de Grau I – Nível 1. 

4 -  Os cargos de dirigente são sempre exercidos em regime de comissão de serviço, 

nos termos do disposto nos artigos 161.º a 164.º do Código do Trabalho. 

5 -  A retribuição do cargo de dirigente exclui o pagamento de quaisquer outras 

prestações retributivas, complementares ou acessórias, que visem compensar o 

exercício de funções que envolvam especial responsabilidade, confiança ou 

disponibilidade. 

Artigo 9.º 
Despesas de representação 

1 -  Os dirigentes de grau I e grau II auferem despesas de representação com um 

montante fixado em 20% do respetivo vencimento base. 

2 -  O pagamento de despesas de representação a dirigentes, exclui quaisquer outras 

prestações retributivas, complementares ou acessórias que visem compensar o 

exercício de funções que envolvam especial responsabilidade, confiança ou 

disponibilidade, nomeadamente retribuição por isenção de horário de trabalho. 

Artigo 10.º 
Isenção de horário de trabalho 

1 -  Aos trabalhadores que preencham as condições previstas no artigo 218.º do Código   

do Trabalho pode ser atribuída isenção de horário de trabalho, devendo a proposta 

de atribuição ser apresentada e fundamentada pelo respetivo dirigente ao CA. 

2 -  Os trabalhadores isentos de horário de trabalho têm direito a um subsídio, definido 

em conformidade com as regras previstas no artigo 265.º do Código do Trabalho, e 

até ao limite máximo de duas horas diárias, a constar de acordo escrito.  

3 -  O acordo para atribuição de isenção de horário de trabalho poderá cessar a qualquer 

momento, por iniciativa de qualquer uma das partes, sem necessidade de invocação 
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de fundamento, ou sempre que os pressupostos que o fundamentaram deixarem de 

se verificar. 

4 -  A isenção de horário de trabalho é paga nos termos do Regulamento de Pessoal da 

AMT. 

Artigo 11.º 
Ajudas de custo 

1 -  Os dirigentes e trabalhadores têm direito ao pagamento de ajuda de custo nas 

deslocações em serviço no território nacional e no estrangeiro. 

2 -  Em território nacional, o pagamento de ajuda de custo é devido quando estejam em 

causa deslocações com distâncias superiores a 75 km do local de trabalho. 

3 -  Os dirigentes e trabalhadores podem requerer o adiantamento da ajuda de custo 

sempre que a mesma seja devida. 

4 -  Os montantes devidos a título de ajuda de custo são os definidos na legislação 

aplicável para a Administração Pública. 

Artigo 12.º 
Prémio de desempenho 

1 -  A atribuição do prémio de desempenho aos dirigentes e trabalhadores, previsto no 

Regulamento de Pessoal da AMT, carece de aprovação pelo CA. 

2 -  O prémio de desempenho, de montante variável, não pode ser superior a uma vez a 

remuneração mensal base do trabalhador em causa. 

3 -  Por deliberação do CA, o prémio de desempenho pode ser concedido em dias de 

férias. 

4 -  Quando devido, o prémio de desempenho é pago em conjunto com a retribuição do 

mês de junho, no ano seguinte a que se refere. 
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Artigo 13. ° 

Pagamento da retribuição 
Ao pagamento da retribuição aplica-se o disposto no Regulamento de Pessoal da AMT. 

Artigo 14. ° 
Regime transitório  

1 -  As comissões de serviço para desempenho de cargos dirigentes continuarão em 

vigor nos mesmos termos até nova deliberação do CA. 

2 -  Em caso de cessação de comissão de serviço após entrada em vigor do presente 

regulamento, a integração do trabalhador na grelha salarial de não dirigentes 

constante do Anexo I efetua-se nos seguintes termos: 

a) No caso dos trabalhadores cuja relação com a AMT seja titulada por contrato 

individual de trabalho, os mesmos regressam à respetiva posição salarial de 

base; 

b) No caso dos trabalhadores cuja relação com a AMT seja titulada por acordo de 

cedência de interesse público para o exercício de funções técnicas, os mesmos 

podem continuar a exercer funções na AMT, nos termos que venham a ser 

negociados e enquanto o acordo vigorar; 

c) No caso dos trabalhadores cuja relação com a AMT seja titulada por acordo de 

comissão de serviço exclusivamente para exercício de funções dirigentes, 

extingue-se o vínculo contratual com a AMT, devendo os trabalhadores 

regressar ao empregador cedente de origem, se aplicável. 

3 -  O disposto na alínea a) do número anterior não prejudica a possibilidade de o CA 

proceder à renegociação dos respetivos instrumentos contratuais, com o acordo do 

trabalhador, nomeadamente, no âmbito do regime estabelecido no artigo 119.º do 

Código do Trabalho. 

4 -  Os acordos de cedência de interesse público para o exercício de funções técnicas 

podem ser objeto de negociação. 

 

Capítulo III – Disposições finais   
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Artigo 15. ° 
Revisão do Regulamento 

O presente Regulamento será revisto sempre que se justificar, incluindo a verificação 

da alteração legal das matérias que visa regular. 

Artigo 16.º 
Regime supletivo 

Em tudo o que não esteja previsto no presente regulamento ou no Regulamento de 

Pessoal da AMT, aplica-se subsidiariamente o Código do Trabalho aprovado pela Lei nº 

7/2009, de 12 de fevereiro. 

Artigo 17.º 
Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor em simultâneo com o novo Regulamento da 

Estrutura Orgânica da AMT e respeita o respetivo plano de transição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
GRELHA SALARIAL 

(a que se refere o n.º 1 do artigo 3.º) 

 

Retribuição base Administrativo Técnico Técnico superior Consultor Consultor Principal 
800,00 A-E06     

1 000,00 A-E05     
1 200,00 A-E04 T-D08    
1 400,00 A-E03 T-D07    
1 600,00 A-E02 T-D06    
1 800,00 A-E01 T-D05    
2 000,00  T-D04    
2 200,00  T-D03 TS-C08   
2 400,00  T-D02 TS-C07   
2 600,00  T-D01 TS-C06   
2 800,00   TS-C05   
3 000,00   TS-C04 C-B08  
3 100,00   TS-C03 C-B07  
3 200,00   TS-C02 C-B06  
3 300,00   TS-C01 C-B05  
3 400,00    C-B04  
3 500,00    C-B03  
3 600,00    C-B02  
3 700,00    C-B01  
3 800,00     CP-A03 
3 900,00     CP-A02 
4 000,00     CP-A01 

 

Anexo I 
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GRELHA SALARIAL CARGOS DIRIGENTES 

(a que se refere o n.º 2 do artigo 3.º e o artigo 8.º) 

Cargo Nível Vencimento 
base (x14) 

Despesas de 
representação 

(x12) 
Total 

Grau I Nível 1 5 299,62 1 059,92 6 359,54 

(Diretor) Nível 2 4 769,65 953,93 5 723,58 
     

Chefes de divisão (indexado aos diretores)   

Cargo Nível Vencimento 
base (x14) 

Despesas de 
representação 

(x12) 
Total 

Grau II Nível 1 4 239,69 847,94 5 087,63 

Chefe de 
divisão Nível 2 3 709,73 741,95 4 451,68 
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