
 

N/REF. 17/11                                             Angra do Heroísmo, Fevereiro de 2011 

 

Assunto: AJUDAS DE CUSTO, SUBSÍDIO DE TRANSPORTE E REFEIÇÃO. 

 

 

Caro Associado, 

 

Sabia que houve uma redução do valor das ajudas de custo e do subsídio de transporte? 

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação do Decreto-Lei n.º 137/2010, no Diário da República, N.º 250, I 

Série, de 28 de Dezembro de 2010, que procede à actualização das tabelas de ajudas de custo, subsídios de 

refeição e de viagem dos funcionários e agentes da administração pública. 

 

Com a publicação do presente diploma, verifica-se a redução do valor das ajudas de custo e do subsídio de 

transporte, na sequência da aplicação das medidas do Plano de Estabilidade e Crescimento (PEC). 

 

1 – Ajudas de Custo 

 

a) Membros do Governo - €: 69,19 

b) Funcionários, agentes do Estado e entidades a eles equiparadas: 

• Com vencimentos superiores ao valor do nível remuneratório 18 - €: 50,20 

• Com vencimentos que se situam entre os valores dos níveis remuneratórios 18 e 9 - €: 43,39 

• Outros - €: 39,83 

 

2 – Subsídio de Transporte 

 

a) Transporte em automóvel próprio - €: 0,36/Km 

b) Transporte em veículos adstritos a carreiras de serviço público - €: 0,11/Km 

c) Transporte em automóvel de aluguer: 

• Um funcionário - €: 0,34/Km 

 

• Funcionários transportados em comum: 

� Dois funcionários - €: 0,14 cada/Km 



 

� Três ou mais funcionários - €: 0,11 cada/Km 

 

3 – Subsídio de Refeição  

 

O montante do subsídio de refeição permanece no mesmo valor de €: 4,27. 

 

Contudo, nos termos do n.º 3 do art. 2.º do CIRS, este valor poderá ser acrescido até 50%, para efeitos de 

isenção de IRS, ou seja, €: 6,41. 

 

O presente decreto-lei entrou em vigor a 29 de Dezembro de 2010. 

 

A presente circular não dispensa a consulta do diploma, que pode consultar em www.dre.pt ou no site desta 

Câmara do Comércio, através do link: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1296670509.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  

 


