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ANEXO I 
 
À Cláusula ____, do Contrato de Trabalho, celebrado com o  

TRABALHADOR: _____________________________________________________________________________________ 

 
Atribuição e regulamentação de viatura para uso profissional 

 
 

1.º - Ao 2.º Outorgante foi entregue por exclusiva decisão da 1.ª Outorgante, uma viatura 

automóvel, tipo ligeiro; e, para exclusiva utilização profissional, com exceções. O uso e 

a razão de ser da atribuição da viatura será facilitar a atuação profissional do 2º 

Outorgante, (mobilidade profissional e apresentação) pelo que a utilização da mesma 

não integra a retribuição do trabalhador. Qualquer outra utilização será meramente 

pontual, nunca constituindo um direito adquirido do 2.º Outorgante.  

2.º - A escolha da viatura será da exclusiva competência da 1.ª Outorgante, em nome da 

qual continuará a circular. 

3.º - No caso de substituição da viatura, e a manterem-se as funções do 2.º Outorgante, a 

mesma será substituída por uma viatura de igual categoria e cilindrada. 

4.º - O combustível e a manutenção da viatura correm a cargo da 1.ª Outorgante e serão 

liquidados mediante a apresentação dos respetivos justificativos pelo 2.º Outorgante, 

em papel. Bem como qualquer despesa, imprevista ou não. No caso de avaria grossa, 

deve ser rebocada para o concessionário mais próximo, e avisada imediatamente a 1.ª 

Outorgante.  

5.º - A 1.ª outorgante segurará a viatura na modalidade de seguro automóvel, 

terceiro/ilimitado, incluindo passageiros Transporte/ gratuito. Uma cópia das 

condições particulares acompanha sempre a viatura. Os passageiros incluem também 

os Familiares do 2.º Outorgante, Esposa e descentes ou ascendentes em 1.º grau.  

6.º - No caso de acidente de viação, o 2º Outorgante obriga-se a avisar a 1.ª Outorgante no 

prazo máximo de 24 horas. No prazo de 3 dias, entregará a D.A.A.A., ou um descritivo 

do acidente, devidamente preenchido. No caso de incapacidade temporária, 

diligenciará para que um Familiar dê cumprimento. Comunicação por escrito.  

7.º - No caso de impedimento prolongado do 2.º Outorgante, por período superior a 10 dias, 

a viatura será recolhida nas instalações da 1.ª Outorgante. 
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8.º - O 2.º Outorgante obriga-se a utilizar a viatura no cumprimento das mais elementares 

regras de trânsito; e, a fazer um uso cuidado da mesma. A não circular sob o efeito do 

álcool; ou, de estupefacientes.  

9.º - O pagamento de qualquer coima, devido à forma culposa do uso da viatura, --- 

utilização de telemóvel; fumar durante a condução, excesso de velocidade ---, será da 

responsabilidade do 2.º Outorgante. 

10.º - A utilização, mesmo que reiterada, da viatura pelo 2.º Outorgante para uso particular, 

não lhe confere o direito de reivindicar a sua utilização para o futuro, nem integrará a 

retribuição, já que a sua atribuição é para uso exclusivo e profissional do 2.º 

Outorgante. O uso da viatura fora desse contexto, integra a situação de mera 

liberalidade.  

11.º - Visando a comodidade do 2.º Outorgante, após o período de trabalho de 6.ª feira (ou, 

véspera de feriado); e, o regresso ao trabalho na 2.ª feira (ou, dia seguinte ao feriado), 

o mesmo poderá deslocar-se na viatura para a sua residência, e aí a manter o fim de 

semana (ou feriado), velando pela sua recolha em local seguro.    

12.º - O 2.º Outorgante ao deslocar-se para férias, poderá utilizar a viatura distribuída 

mediante prévio conhecimento e autorização (para cada situação) da 1.ª Outorgante. 

13.º - Dessa autorização será lavrado documento escrito, --- para cada situação e só para ela -

--, devidamente assinado e carimbado pela Administração da 1.ª Outorgante, a qual 

deverá acompanhar sempre a viatura.  

14.º - Em caso algum, e seja que for o motivo, a viatura poderá ser utilizada/conduzida por 

terceiros, mesmo familiares, ou posta à disposição destes.  

15.º - Ao 2.º Outorgante é expressamente proibido a montagem na viatura de qualquer 

aparelhagem, tipo, avisador de radar; ou, qualquer outro aparelho que altere as 

características da viatura.  

16.º - A viatura posta à disposição do 2.º Outorgante, neste momento, é uma viatura ligeira, 

tipo _________________, marca _________, com o número de matrícula ________________. 

17.º - O segundo Outorgante compromete-se a fazer-se acompanhar, sempre, de um 

exemplar do Horário de Trabalho; do Acordo de isenção do HT, se existir; e, dos 

documentos obrigatórios por Lei para a sua circulação.  

18.º - Exclusivamente para o controlo de gastos de combustível, o 2.º Outorgante, findo o 

período de férias, apresentará a quilometragem a partida; e, ao ponto de chegada.  



CARLOS F. SANTOS CARVALHO 
ADVOGADO 

 

 
AVENIDA DE FRANÇA, N.º 256, 3.º ANDAR, SALA 3.7., 4050-276 PORTO 
TELEFONE: 222 005 332 || FAX: 222 088 321 
 carlosfsantoscarvalho-1417p@adv.oa.pt  

3 

19.º - Uma cópia do seguro automóvel, na modalidade prevista no n.º 5, será entregue ao 2.º 

Outorgante e acompanhará sempre a viatura, bem como cópia do pagamento do 

prémio (selo do carro). No caso de mudança de Seguradora, a 1.ª Outorgante 

diligenciará por entregar novo documento do seguro, ao 2.º Outorgante. 

20.º - Com a assinatura deste Contrato de Trabalho, ou da “INFORMAÇÃO”, ser-lhe-ão 

entregues os documentos da viatura, de que aqui se dá quitação; e, que se compromete 

a devolver, no caso do termo da faculdade da sua utilização. Bem como as chaves da 

viatura, original e duplicado, com todos os restantes pertences. 

A ADMINISTRAÇÃO,  
(assinatura completa e carimbo) 

 

 


