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Pareceres opostos
na remuneração
de Cavaco Silva
POLÉMICA A PGR acha que o Presi
dente pode receber despesas de re
presentação mesmo não tendo or
denado a Caixa Geral de Aposen
tações diz o oposto
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Pareceres

opostos para

remuneração
do Presidente

da República
Controvérsia O Presidente acumula as pen
sões que recebe do Banco de Portugal e da
Caixa Geral de Aposentações com despesas de
representação A opção só é considerada legal
desde Setembro graças a um parecer da PGR

pesas de representação como foi

tação da CGA Por remuneração
correspondente ao cargo político
desempenhado deverá entender
se pois a remuneração base e
qualquer tipo de remuneração
acessória
designadamente
ajudas de custo despesas de re
presentação qualquer tipo de

noticiado e não desmentido ser o

subsídio de férias de Natal de re

caso do PR está longe de ser in

feição de isenção de horário de

controversa Até setembro de

trabalho extraordinário de resi

2011 quando foi publicado no
Diário da República um parecer

dência de transporte etc diz a
CGA em ofício dirigido em Feve

do Conselho Consultivo da Pro

reiro de 2011 ao secretário de Esta

curadoria Geralda Repúblicano
sentido de a permitir essa acu
mulação era mesmo considerada
ilegal pela Caixa Geral de Apo
sentações CGA que a via como
uma total deturpação e desvir
tuamento da lei de 2010 que im
pede a acumulação de pensões

do adjunto e do Orçamento a so
licitar orientações

FERNANDA CÂNCIO

A possibilidade de aposentados
em cargos políticos que escolhe
ram receber as pensões em vez da
remuneração terem direito a des

com remuneração por cargo po
lítico

Os aposentados autorizados a

as

exercer fruições públicas não po
dem acumular o recebimento de

pensão com qualquer remunera

137
2010
da

ção correspondente àquelas fun
ções diz o número um do artigo

Deste modo caso os titulares

ra salvaguarda da dignidade do
cargo não estando por isso

de cargos políticos pretendam
manter a pensão de aposentação

abrangidas pela limitação

reforma ou invalidez devem sus

Admite se pois que as despesas
de representação são um suple

pender o recebimento de toda e
qualquer remuneração
estan
do apenas excluído o reembolso

mento remuneratório mas não

remuneração Isto apesar de por
exemplo o Regime de remunera
ção do Presidente da República
parecer englobar no artigo 1 °
despesas de representação na re
muneração ao estatuir que o ven

de despesas efetivamente supor
tadas e comprovadas documen
talmente sustenta a CGA De ou
tra forma diz estaria em causa o

espírito da lei o do reforço da re
dução da despesa pública E

cimento mensal do PR é fixado em

adianta estar em virtude de um

79 °do DecretoLei n °

entendimento diverso de uma cir

que reforçado pelo artigo 172 °

cular da Associação Nacional dos
Municípios Portugueses a ser
confrontada com pedidos de al
teração da opção inicialmente for
mulada em que eleitos locais vêm
requerer a manutenção da pensão
e suspensão da remuneração por

PGR chamado a pronunciar se
pelo Governo decidiu porém nou
tro sentido por considerar que as
despesas de representação não se
integram no conceito de remune
ração correspondente ao cargo

lhes ser mais favorável

cer de oito páginas coloca as na
mesma categoria das ajudas de

Lei n °52 A 2010 Orçamento do
Estado levou Cavaco entre ou

tros a ter de optar entre receber o

salário correspondente à função
ou a pensão Qualquer remune

ração parece apontar para a exis
tência de vários tipos de remune
ração e é essa mesma a interpre

O Conselho Consultivo CC da

político desempenhado O pare

custo e do subsídio de transporte
como não sendo correspetivas
das funções exercidas mas antes
visando simplesmente a reinte
gração de desembolsos ou de en
cargos especiais que o trabalhador
tem de suportar No caso das des
pesas de representação para fa
zer face a despesas acrescidas pa

x e o abono mensal a que tem di
reito para despesas de representa
ção em 40 do seu vencimento E

o artigo 2° determina que O ven
cimento e abono referidos serão

automaticamente atualizados

sem dependência de qualquer for
malidade em função e na propor
ção dos aumentos do vencimento
correspondente à mais alta cate

goria da função pública

