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OS PODERES DO PODER LOCAL

120 autarcas

já reformados
estão em funções
António Capucho tem a pensão mais alta pedida desde 2005
Câmaras pagam 165 mil euros para ir ao circo
Autarquias ainda devem mais de 200 milhões do Euro 2004
80 maçons atacam cargos autárquicos em 43 municípios

Após a extinção das subvenções vitalí
cias quem cumprisse 12 anos de man
dato até 2009 ainda podia pedir a pen
são Foi o que fizeram 275 presidentes de

câmara e vereadores desde a entrada

em vigor da lei em outubro de 2005
Desses 120 continuam em funções e po
dem optar pelo vencimento que lhes for
mais vantajoso Henrique Neto um dos
signatários do manifesto pela reforma

do sistema político critica o cenário
mas os autarcas defendem se Quando

todos estiverem a receber da Caixa Geral

de Aposentações vão custar 550 mil eu
ros mês Grande Investigação Págs 2 A16
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Top
daspensões

mais altas

atribuídas desde
novembro de 2005

É um top 10 que

teve de ser alargado
a 11 porque há
cinco autarcas

ou ex autarcas

empatados com

3172 36 euros
A lista das mais altas

pensões atribuídas

A

desde a entrada em

vigor da Lei n ° 52

de 2005 tem António

Capucho no topo
e dois históricos

Álvaro Amaro

e Fernando Costa
também em alta

Há 120 autarcas que
já se reformaram mas
ainda estão em funções
Subvenções vitalícias Após a extinção das subvenções vitalícias em outubro de 2005 quem tivesse 12 anos
de mandato ou os completasse até 2009 ainda podia pedir a pensão Foi o que fizeram até agora 275 autarcas
Desses quase um terço ainda continua em funções e pode optar pela situação mais vantajosa em termos salariais
RUI MARQUES SIMÕES
A história é como a rábula humo

52

rística dos Gato Fedorento

é

proibido mas pode se fazer Des
de 2005 as subvenções pensões
vitalícias de políticos estão extin
tas Contudo quem cumprisse 12

anos de exercício até 2009 ainda

podia pedi las Foi o que fizeram
275 autarcas desde que a 10
de outubro de 2005 o Governo

de José Sócrates publicou a lei em

Diário da República Desses 275
há 120 reformados que ainda
continuam em funções autár
quicas
A situação é polémica mas
perfeitamente legal A Lei n °
A 2005 proibiu as subvenções
mas salvaguardou a situação de
quem estava em funções e em
condições de cumprir até 2009 os
três mandatos necessários à ob

tenção da pensão A grande
maioria dos eleitos não desperdi
çou a oportunidade os 275 no

mes publicados nas listas men
sais da Caixa Geral de Aposenta
ções entre novembro de 2005 e a
atualidade vão de norte a sul do

País e da direita à esquerda do
quadro político dos cinco prin
cipais partidos só do Bloco de Es
querda com menos tempo de
existência e com menor implan
tação autárquica não se encon
tram representantes na lista
Tal panorama dá azo a críticas
ferozes da opinião pública e não
só Henrique Neto um dos signa

tários do manifesto pela reforma
e democratização do sistema po
lítico nacional apresentado em
março diz que a situação não o
surpreende Não é muito dife
rente do que tem acontecido em
todos os planos políticos Já há
muito que a classe política não se
move por ideais mas sim por in
teresses acusa o empresário que
foi deputado do Partido Socialis
ta de 1995 a 1999

Perante as críticas os autarcas

defendem se Jorge Bento presi

dente da Câmara Municipal de
Condeixa a Nova desde 1993 viu

a subvenção de 1842 47 euros lí
quidos ser lhe atribuída em ju
nho de 2008 apesar de continuar
em funções E explica porquê
Pedi a porque vivemos num
país em que as regras estão cons

tantemente a mudar e não podia
ser prejudicado por isso
Hoje o autarca socialista é um
dos 120 reformados no papel que
ainda fazem parte dos executivos
camarários e alguns até vão re
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candidatar se seja porque entre

tanto deram o salto de verea

dor a para presidente e estão a
salvo da Lei da Limitação dos
Mandatos ou porque vão con
correr a outras autarquias

Lei permite escolher salário

No caso de Jorge Bento como
noutros a reforma ainda não

as

pesa nas contas do Estado a lei
permite que os autarcas optem
pela situação que for mais vanta
josa em termos salariais e por
isso embora a Cai

xa Geral de Aposen
tações já tenha pro
cessado os pedidos
muitos não rece

bem a pensão Te
nho direito

mas

ainda não estou a

receber

E quero

continuar a traba

lhar quando sair da

câmara por isso poderei não exe
cutar logo o pedido para la

Novadizodeautarcade
53 anos Condeixa a

Narciso Mota presidente da Câ
mara de Pombal fez uma opção di
ferente Tinha pedido a reforma
2709 72 euros líquidos em 2005
numa altura em que pensava dei
xar a autarquia social democrata
Contudo acabou por ficar mais
dois mandatos e mandou proces
sar a pensão em 2012 ficando ape
nas areceber despesas de repre
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sentação das funções autárquicas
Agora o autarca do PSD lembra
que poupou muito dinheiro ao Es
tado entre ordenados e subsídio

de reintegração e não se conforma
com as condições da reforma Vou

fazer 67 anos tenho 48 de descon

tos e ganho menos do que recebia
há 20 anos antes de entrar para a
câmara

O discurso em defesa dos direi

tos consagrados dos autarcas é
comum a Mota e a Bento que o
repetem quase ipsis verbis Tinha
uma atividade pro
fissional há 20 anos

que saiu claramen
te prejudicada E
estalei que já não
atribui subvenções
a quem tenha cum
prido três manda
tos após 2009 épe
nalizadora para
quem exerce fun
ções deste género
Ainda assim a opinião pública
não se resigna com as regalias

recebê

dos dirigentes políticos É por

isso que a sociedade civil se co
meça a mexer e há tanta candida
tura independente nestas autár
quicas alega Henrique Neto in

conformado com os custos que
estes casos trazem para o Estado

Afinal estes autarcas têm uma
benesse incomum a outros traba

lhadores mesmo em funções já
são pensionistas

TABELA

Salário varia em

função dos eleitores
A discrepância entre pensões

de 600 ou 3000 mil euros não

se justifica apenas devido ao
cargo exercido pelos autarcas
presidentes de câmaras ou
vereadores com pelouros atri
buídos e ao tempo de traba
lho O município onde exer
cem funções faz toda a dife
rença no fim do mês já que o
salário varia em função do nú

mero de eleitores do concelho

Assim quando em regimede
exclusividade os presidentes

de câmara de Lisboa e Porto
recebem 55 do salário base

do Presidente da República
que é 6523 euros ilíquidos Já
os líderes de municípios com

maisde40mileleitoresficam
sepor50 dosaláriodoPR
Os com entre dez mil e 40 mil
eleitores recebem 45

E os

que dirigem câmaras com

menos de dez mil eleitores

ficam se pelos 40 Quanto
aosvereadores quando estão
a tempo inteiro e em regime
de exclusividade auferem

80 do salário do seu presi
dente o que leva também a di
ferenças de valores consoante
trabalhem em Lisboa ou num

pequeno município
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Mais 7 7 milhões ano

em pensões após
subvenção ser extinta

Nem todos os presidentes de câma
ra e vereadores que pediram pen
sões após a entrada em vigor da Lei
n ° 52 A 2005 que extinguia
subvenções vitalícias mas permitia
que quem cumprisse 12 anos de
mandato até 2009 ainda as pudes
se requisitar já estão efetivamente
arecebera reforma Mas quando o
estiverem vão custar cerca de 550

mil euros mensais à Caixa Geral de

Aposentações CGA

Alista de 275 nomes de autarcas

que pediram pensão após a entra
da em vigor da lei que extinguia as
pensões ainda deveaumentar ou

tros dinossauros com 12 ou mais

anos de mandatos autárquicos
cumpridos até 2009 aindapoderão
fazer o pedido nos próximos meses
depois de abandonarem funções
Masjáépossível fazercontas quan

to àfatura atual paraaCGA

O panorama geral mostra pen

sões brutas entre os 512 56 euros
há 19 reformados com menos de

900 euros verno topo da página a
lista das dez mais baixas pedidas

desde outubro de 2005 e os
3569 29 euros há 15 acima dos

3000 mas a mais alta de 3865 70

euros atribuída em agosto de 2006
aAntónio Duarte Silva jánão entra
nas contas porque o ex presidente
da Câmara da Figueira da Foz fale
ceu em abrilde 2011 Eamédia das
atribuídas desde outubro de 2005

até este mês já subtraído o valor de
DuarteSilva é de cercade 2000 eu

ros brutos Feitas as contas quan
do todos as tiverem pedido custa
rão 550 mil euros por mês ao Esta

do ou 7 7 milhões por ano

De resto os custos com presi

dentes de câmara e vereadores só

não são maiores porque entre
tanto os eleitos autárquicos per
deram outras regalias que até 2005
lhes estavam consagradas Antes
podiam ainda acumular o salário
com um terço de outro rendimen

to incluindo a administração de

empresas municipais por exem
plo e o tempo em funções conta
va a dobrar para efeitos de refor

ma Agora não têm essas benes
ses e os eleitos mais recentes já
nem podem pedir subvenções

Mas a fatura mensal continuará a

pesar nas contas estatais

