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  AG – Caixa Económica Montepio Geral 

OT – Ponto n.º 4 

 

PROPOSTA DA COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES 

Nos termos estatutários, compete à Comissão de Remunerações, eleita em Assembleia Geral, 

deliberar sobre a remuneração dos órgãos institucionais. 

Em 23 de abril de 2013, a Assembleia Geral da CEMG aprovou a “Declaração sobre a política de 

remuneração dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização”, de acordo com a  

proposta   feita   pela   então  em  funções   Comissão   de Vencimentos, comum ao Montepio Geral - 

- Associação Mutualista e à Caixa Económica Montepio Geral. 

Após a eleição da presente Comissão de Remunerações da Caixa Económica Montepio Geral da sua 

entrada em funções, foi deliberado, na sua primeira reunião, em 29 de maio de 2013: 

 não atribuir nenhuma remuneração variável (seja a título de “gratificação” e de “bónus” ou  

de “prémio extraordinário”); 

 que a remuneração do Presidente do Conselho de Administração Executivo fosse paga 

exclusivamente pelo Montepio Geral – Associação Mutualista; 

 manter a atribuição aos titulares da Mesa da Assembleia Geral de senhas de presença por 

cada reunião em que participam; 

 atribuir aos membros do Conselho Geral e de Supervisão, exceto os que tiverem sido 

eleitos para administradores do Montepio Geral – Associação Mutualista, uma remuneração 

fixa mensal, a pagar em 14 prestações (subsídio de férias e subsídio de Natal incluído).   

 

A Comissão deliberou, ainda, que os membros do Conselho de Administração Executivo continuam a 

não auferir qualquer remuneração pelo exercício de funções nas sociedades participadas. 

Considerando os poderes que lhe foram atribuídos pela Assembleia Geral para o triénio 2013-2015, 

nos termos da legislação em vigor, a Comissão de Remunerações vem propor à Assembleia Geral 

que se aprove: 

 a declaração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização 

da CEMG a vigorar no ano de 2014. 

Lisboa, 14 de abril de 2014                                               

                                                                            A COMISSÃO DE REMUNERAÇÕES 

                                                                                     Luís Eduardo Silva Barbosa – Presidente 

                                                                                    José Eduardo Bettencourt – Vogal 

                                                                             Carlos Lilaia - Vogal 
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DECLARAÇÃO SOBRE A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE 

ADMINISTRAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO DA CEMG PARA 2014 

 

1. As regras genéricas e fundamentais da política de remuneração são fixadas pela Assembleia Geral 

e aplicadas às situações concretas por uma Comissão de Remunerações, eleita nos termos do 

artigo 16.º c) dos Estatutos da CEMG, em vigor desde 14 de janeiro de 2013, não havendo 

recurso nestas matérias a consultores externos. 

2. Os Estatutos da CEMG, dispõem, no seu artigo 11.º número 1, que são órgãos Institucionais da 

Caixa Económica: a Assembleia Geral; o Conselho Geral e de Supervisão; o Conselho de 

Administração Executivo; a Comissão de Remunerações e o Revisor Oficial de Contas. 

3. O desempenho do órgão de administração e fiscalização é avaliado pelo Conselho Geral e de 

Supervisão, sem prejuízo das competências próprias da Assembleia Geral. 

4. O estatuto remuneratório dos membros do Conselho de Administração Executivo é constituído por: 

a) Remuneração fixa mensal, paga em dobro nos meses de janeiro (subsídio de férias) e 

novembro (subsídio de Natal); 

 

b) Ajudas de custo, em caso de deslocação, pagas em condições idênticas às que são devidas 

aos membros do quadro de pessoal; 

 

c) Eventualmente, por uma gratificação especial a atribuir, em condições de distribuição e com 

critérios idênticos aos aplicados aos Diretores de primeira linha; 

 

d) Esta remuneração variável nunca pode exceder 20% da remuneração fixa anual; 

 

e) As remunerações referidas em a) e b) podem ser revistas anualmente nas mesmas condições 

em que forem revistas as remunerações do quadro de pessoal; 

 

f) No termo das suas funções, têm os membros do órgão de administração direito a receber a 

remuneração mensal até ao dia do termo das funções, acrescida do que mais for devido, por 

aplicação analógica do regime em vigor para o contrato de trabalho; 

 

g) No caso de destituição sem justa causa, têm os membros do órgão de administração direito a 

receber as remunerações mensais que lhes fossem devidas até ao termo do exercício das 

suas funções; 

 



 

3 

 

h) Não são devidas remunerações pelo exercício de funções em participadas, quer pagas por 

estas, quer pela CEMG. 

 

5. Os membros do Conselho Geral e de Supervisão, exceto os que tiverem sido eleitos para 

administradores do Montepio Geral - Associação Mutualista, auferem uma remuneração fixa 

mensal, paga em dobro nos meses de janeiro (subsídio de férias) e novembro (subsídio de Natal).  

6. Os titulares da Mesa da Assembleia Geral, a que se refere o n.º 1 do art.º 17.º dos Estatutos, são 

remunerados em senhas de presença pelas reuniões em que participem.  

7. O Revisor Oficial de Contas aufere uma remuneração fixa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


