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DESPACHO N'45/201I
Dedicaqdo exclusiva

d

O art.o 70' do ECDU e o art.o 34o-A do ECPDESP determinam a obrigatoriedade
rentncia ao exercicio de qualquer fungdo ou actividade remunerada, priblica ou

privada, incluindo o exercicio de profissio liberal, no caso dos docentes que optem pelo
regime de dedicagdo exclusiva, clarificando as aca6es ou actividades que poderdo ser
realizadas, sem porem em causa a dedicagdo exclusiva. A alinea p) do art.'92'do
Regime Juridico das Instituig6es de Ensino Superior, atribuiu ao reitor a compet6ncia
para velar pela observAncia das leis, dos estatutos e dos regulamentos.

Neste sentido, ao abrigo da compet0ncia delegada no ponto
9919/2010 publicado no Di6rio da Repriblica

1.

n'

112,

II

5 do

Despacho n'

S€rie de 11 de Junho determino:

Os docentes no regime de dedicagdo exclusiva deverlo, por cada ano civil ou
fracgio em que beneficiem desse regime, apresentar na Divisio de Recursos
Humanos e Servigos Comuns, a declaragSo de IRS respeitante aos rendimentos
obtidos nesse ano e respectivo recibo de liquidagdo ou a correspondente
declaraqio de rendimentos do trabalho emitida pela Repartigdo de Finangas
respectiva.

2.

A declaragdo referida no nrimero anterior deve ser entregue at6 30 de Novembro
do ano civil seguinte.

3.

O disposto no no

I

aplica-se aos docentes que estiveram em dedicagao exclusiva
durante o ano de 2010 ou anos anteriores ou parte deles e que ainda ndo
entregaram as declarag6es respectivas, caso em que deverdo entregar a
declaragdo de 2010 atd 30 de Novembro de 2011 e as declarag6es de anos
anteriores atd 30 de Junho de 201 1.

4.

Aquando da constituigao de vinculo laboral em regime de dedicagio exclusiva
com a Universidade de Evora, os docentes deverdo declarar a renrincia ao
exercicio de qualquer fungdo priblica ou privada, incluindo o exercicio de
profissdo liberal, conforme estatuido na legislagdo acima mencionada, utilizando
a Declaragio A em anexo a este despacho.

5.

Os docentes em regime de dedicagdo exclusiva que deixem de satisfazer as
condig6es legalmente previstas para dele beneficiarem devem informar de
imediato a instituicSo.

6. A

Declara{do B, em anexo a este despacho, aplica-se aos casos em que os
doceNrt€s pret€ndam deixar de beneficiar do regime de dedicagilo exclusiva.

E revogado o Despacho
de 25 de Fevereiro.

n' l4l2008

de

0l

de Fevereiro e a Circular no 004/AD}W201t

Universidade de Evora, 06 de Junho de 201 I
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O Vice-Reitor

Anexo ao DesDacho n'45/201 I

DECLARACAO

A
(Rentncia, nos termos do arto 70' do ECDU ou do 34"-A do ECPDESP)

(nome), ... .,. .,

,,

(cqtegoria),

a exercer frmgdes no Departamento de

...

..

,, no

regime de dedicagdo exclusiv4 declara, nos termos e para os efeitos do arto 70o do

ECDU/artt 34"-A do ECPDESP

@olocar o que intere$a, te do eu conta a carreira),

que renuncia

ao exercicio de qualquer actividade remunerada priblica ou privada, incluindo

o

exercicio de profissio liberal, comprometendo-se a informar de imediato a instituigdo
caso esta situaqdo se venha a alterar.

O signatario compromete-se igualmente a, por cada ano civil ou fracgdo em que
beneficie do regime de dedicagdo exclusiva, apresentar na Divisio de Recursos
Humanos e Servigos Comuns at6 30 de Novembro do ano civil seguinte, a declarag5o de

IRS respeitante aos rendimentos obtidos e respectivo recibo de liquidagio ou

a

conespondente declaragdo de rendimentos do trabalho emitida pela RepartiqSo de
Finangas respectiva.

O signat6rio
Universidade de Evora. ..... de

................

de 20...

(Assinatura)

llUI*Arsro

ao Dcspcbo n'451201I

DECLARAQAO
B
(Alterageo do regime de dedioa$o exclusiva para rcgime de tempo integral)

ftpne),

,,..,.....

(catesoria),

a exercer frm96es do

Departamento de

.."..'

enconEando-se no regime de dedicaggo exclusiva declara" nos termos do disposto no no
2 do

arf

7f

do ECDU/no 2 do

rf

34"-A do ECPDESP Golxo o qrc btqesa ter&

em corta

a

cmeirO, qr(e rrletf'rt& alterar esse regime para o regime de tempo integfal, com efeitos a

partir do dia I do pr6ximo m€s.
Universidade de Evora, ..... de

...............'

de 20...

(Assitdm)

