
MUNICIPIO PONTE B UMA 
TERRA R ICA OA HUMANIOAOE 

Exm. 0 Senhor Prof. Doutor Salvato Trigo 

Presidente da Assembleia Municipal de 

Ponte de Lima 

.<: -k __ -<L:, r ______: JL_? 
Eng. 0 Victor Manuel Alves Mendes, na qualidade de Presidente da 

Camara Municipal de Ponte de Lima e nesta qualidade em representac;ao do 

Municipio, serve-se da presente para comunicar que de acordo com o 

estipulado no art.0 17° da Lei n.0 29/87, de 30 de Outubro, republicada pelo 

artigo 11° Lei n.0 52-A/2005, de 10 de Outubro, os membros dos 6rgaos 

autarquicos tern direito a um seguro de acidentes pessoais, mediante 

deliberayao do respetivo 6rgao, que fixara o seu valor. 

A proposta contratualizada, em vigor, contem os seguintes valores: 

Membros da Assembleia 

Marte ou lnvalidez Permanente- 99.760,00 € 

lncapacidade Temporaria- 25,00€/dia 

Despesas de Tratamento e Repatriamento- 9.975,00 € 

Assim, para cumprimento do estabelecido no diploma acima referido, se 

remetem os valores para os efeitos tidos por convenientes. 

Com os melhores cumprimento7 

0 Presidente da Camara Municipal, 

Tel258 900 400 · Fax 258 900 410. Prac;:a da Republica· 4990-062 Ponte de Lima . geral@cm-pontedelima.pt -www.cm-pontedelima.pt 
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Lei n. 0 52-A/2005, de 10 de Outubro (versao actualizada) 

Contem as seguintes alterac;:oes: 
-Lei n. 0 55-A/2010, de 31 de Dezembro 
- Lei n. o 64-B/2011, de 30 de Dezembro 
-Lei n. 0 83-C/2013, de 31 de Dezembro 

SUMARIO 
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Altera o regime relativo a pensoes e subvenc;:oes dos titulares de cargos politicos e 
o regime remunerat6rio dos titulares de cargos executivos de autarquias locais. 

A Assembleia da Republica decreta, nos termos da alinea c) do artigo 161. 0 da 
Constitui<;:ao, o seguinte: 

Artigo 1. o 

Alterac;:ao a Lei n. o 4/85, de 9 de Abril 

Os artigos 1.0
, 17.0

, 21. 0 e 22. 0 e a epigrafe do capitulo VII da Lei n. 0 4/85, de 9 de Abril, 
alterada pelas Leis n. 0 S 16/87, de 1 de Junho, 102/88, de 25 de Agosto, 26/95, de 18 de 
Agosto, e 3/2001, de 23 de Fevereiro, passam a ter a seguinte redacc;:ao: 
«Artigo 1.0 

[ ... ] 
1- .. ............. .. ........................ . 
2-Sao titulares de cargos politicos, para efeitos da presente lei: 
a) ...........•............................. 
b) .....................•................... 
c) ........................................ . 
d) Os Representantes da Republica nas Regi6es Aut6nomas; 
e) ........................ ... ............. . 
3- ......................................... . 
Artigo 17. 0 

[ ... ] 
1- 0s deputados que residam fora dos concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais, Loures, 
Sintra, Vila Franca de Xira, Almada, Seixal, Barreiro, Amadora e Odivelas tem direito a 
ajuda de custo fixada para os membros do Governo, abonada por cada dia de presenc;:a em 
reuniao plenaria, de comiss6es ou em outras reuni6es convocadas pelo Presidente da 
Assembleia da Republica e mais dois dias por semana. 
2-0s deputados que residam nos concelhos de Lisboa, Oeiras, Cascais, Loures, Sintra, Vila 
Franca de Xira, Almada, Seixal, Barreiro, Amadora e Odivelas tem direito a um terc;:o da 
ajuda de custo fixada no numero anterior. 
3- ......................................... . 
4- ......................................... . 
CAPITULO VII 
Representantes da Republica nas Regi6es Aut6nomas 
Artigo 21. 0 

Remunera<;:6es dos Representantes da Republica nas Regioes Aut6nomas 
1-0s Representantes da Republica nas Regi6es Aut6nomas percebem mensalmente um 
vencimento correspondente a 65% do vencimento do Presidente da Republica. 
2 -Os Representantes da Republica nas Regioes Aut6nomas tem direito a um abono 
mensa! para despesas de representac;:ao no valor de 40% do respective vencimento. 
Artigo 22. 0 

[ ... ] 
Os Representantes da Republica nas Regioes Aut6nomas 
tem direito a residencia oficial.,. 

Artigo 2. 0 

Alterac;:ao a Lei n. 0 29/87, de 30 de Junho 

Os artigos 3. 0
, 5. 0

, 6. 0
, 7. 0

, 8. 0
, 13.0 e 24. 0 da Lei n. 0 29/87, de 30 de Junho, alterada 

pelas Leis n. 0 S 97/89, de 15 de Dezembro, 1/91, de 10 de Janeiro, 11/91, de 17 de Maio, 
11/96, de 18 de Abril, 127/97, de 11 de Dezembro, 50/99, de 24 de Junho, 86/2001, de 
10 de Agosto, e 22/2004, de 17 de Junho, passam a ter a seguinte redacc;:ao: 
<<Artigo 3. 0 

Exclusividade e incompatibilidades 
1-0s presidente e vereadores de camaras municipais, mesmo em regime de permanencia, 
podem exercer outras actividades, devendo comunica-las, quando de exercicio 
continuado, quanto a sua natureza e identificac;:ao, ao Tribunal Constitucional e a 
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assembleia municipal, na primeira reuniao desta a seguir ao inicio do mandata ou 
previamente a entrada em func;oes nas actividades nao autarquicas. 
2-0 disposto no numero anterior nao revoga os regimes de incompatibilidades e 
impedimentos previstos noutras leis para o exerdcio de cargos ou actividades 
profissionais. 

r aguut .L. ut: 1 J 

3- Nao perdem o mandato os funcionarios da administrac;ao central, regional e local que, 
durante o exercicio de permanencia, forem colocados, par motives de admissao ou 
promoc;ao, nas situac;oes de inelegibilidade previstas na a linea h) do n. o 1 do artigo 6. 0 e 
nas alineas a) e b) do n. 0 1 do artigo 7. 0 da Lei Organica n. 0 1/ 2001, de 14 de Agosto. 
Artigo 5. 0 

[ ... ] 
1- ......................................... . 
a) •.•.•••.•.•••••••..••..•••.••••••..••.••• 
b) ........................................ . 
c) .............•.•.........•..•............ 
d) ............•............................ 
e) .............................•........... 
f) ........................................ . 
g) ........••.••••..•.••.•••••...•.....••..• 
h) ............•............................ 
i) ........................................ . 
j) ............................•............ 
l) ..................................•...... 
m) [Anterior alinea o).) 
n) [Anterior alinea p).] 
o) [Anterior alinea q).] 
p) [Anterior alinea r).] 
q) [Anterior alinea s).) 
r) [Anterior alinea t).] 
2- 0s direitos referidos nas alineas a), b), e), f), p), q) e r) do numero anterior apenas sao 
concedidos aos eleitos em regime de permanencia. 
3- ......................................... . 
Artigo 6. 0 

[ ... ] 
1- ......................................... . 
2-0 valor base das remunerac;oes dos presidentes das camaras municipais e fixado par 
referenda ao vencimento base atribuido ao Presidente da Republica, de acordo com os 
indices seguintes, arredondado para a unidade de euro imediatamente superior: 
a) Municipios de Lisboa e Porto- 55%; 
b) Municipios com 40 000 ou mais eleitores-50%; 
c) Municipios com mais de 10 000 e menos de 40 000 eleitores- 45%; 
d) Restantes municipios- 40%. 
3- ......................................... . 
4- ......................................... . 
Artigo 7. 0 

[ ... ] 
1- ......................................... . 
a) Aqueles que exerc;am exclusivamente func;oes autarquicas, ou em acumulac;ao com o 
desempenho nao remunerado de func;oes privadas, recebem a totalidade das 
remunerac;oes previstas no artigo anterior; 
b) Aqueles que exerc;am func;oes remuneradas de natureza privada percebem 50% do valor 
de base da remunerac;ao, sem prejuizo da totalidade das regalias sociais a que tenham 
direito; 
c) Aqueles que, nos termos da lei, exerc;am func;oes em entidades do sector publico 
empresarial participadas pelo respective municipio nao podem acrescer a sua 
remunerac;ao de autarca, a titulo daquelas func;oes, e seja qual for a natureza das 
prestac;oes, urn montante superior a urn terc;o do valor de base da remunerac;ao fixada no 
artigo anterior; 
d) Aqueles que, nos termos da lei, exerc;am outras actividades em entidades publicas ou 
em entidades do sector publico empresarial nao participadas pelo respective municipio 
apenas podem perceber as remunerac;oes previstas no artigo anterior. 
2- ......................................... . 
3- ......................................... . 
4- ......................................... . 
Artigo 8. 0 

[ ... ] 
Os eleitos locais em regime de meio tempo tern direito a metade das remunerac;oes e 
subsidies fixados para os respectivos cargos em regime de tempo inteiro, sendo-lhes 
aplicavel o limite constante da alinea c) do n. 0 1 do artigo anterior. 
Artigo 13. 0 
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[ ... ] 
Aos eleitos locais em regime de permanencia e aplicavel o regime geral de seguran~a 
social. 
Artigo 24. 0 

[ ... ] 

rag1na-' m: l.J 

1-As remunera~6es, compensa~6es, subsfdios e demais encargos previstos na presente lei 
sao suportados pelo or~amento da respectiva autarquia local. 
2- ......................................... . 
3- ............................. .. . ....... . •" 

Artigo 3. o 

Altera~ao a Lei n. o 9/91, de 9 de Abril 

Os artigos 9. 0 e 13. 0 da Lei n. 0 9/91, de 9 de Abril, 
alterada pela Lei n. o 30/96, de 14 de Agosto, passam a ter a seguinte redac~ao: 
«Artigo 9. 0 

[ .. . ] 
0 Provedor de Justi~a tern os direitos, honras, precedencia, categoria, remunera~6es e 
regalias identicas as de ministro, incluindo as constantes da Lei n. o 4/85, 
de 9 de Abril, designadamente nos n. 0 S 1 e 2 do seu artigo 12.0 

Artigo 13. 0 

[ ... ] 
1- ................. ........... . .. .......... . 
2- ......................................... . 
3-0 Provedor de Justi~a beneficia do regime geral de seguran~a social. , 

Artigo 4. 0 

Altera~ao a Lei n. 0 7/93, de 1 de Mar~o 

0 artigo 18. 0 da Lei n. 0 7/93, de 1 de Mar~o, alterada pelas Leis n. 0 s 24/95, de 18 de 
Agosto, 55/98, de 18 de Agosto, 8/99, de 10 de Fevereiro, 45/99, de 16 de Junho, e 
3/2001, de 23 de Fevereiro, passa a ter a seguinte redac~ao: 
«Artigo 18. 0 

[ ... ] 
1-0s deputados beneficiam do regime geral de seguran~a social. 
2- ....................................... ·" 

Artigo 5. o 

Altera~ao ao Decreto-Lei n. o 252/92, de 19 de Novembro 

0 artigo 20. 0 do Decreto-Lei n. 0 252/92, de 19 de Novembro, alterado pelos Decretos-Leis 
n. 0 S 316/95, de 28 de Novembro, 213/2001, de 2 de Agosto, e 264/2002, de 25 de 
Novembro, passa a ter a seguinte redac~ao: 
••Artigo 20. 0 

Seguran~a social 
Os governadores e vice-governadores civis em regime de permanencia beneficiam do 
regime geral de seguran~a social., 

Artigo 6. 0 

Norma revogat6ria 

1-Sao revogados o n. 0 2 do artigo 20. 0 e os artigos 24.0
, 25. 0

, 26. 0
, 27. 0

, 28. 0
, 30. 0

, 31. 0 e 
33. 0 da Lei n. 0 4/85, de 9 de Abril, alterada pelas Leis n. 0s 16/87, de 1 de Junho, 102/88, 
de 25 de Agosto, 26/95, de 18 de Agosto, e 3/2001, de 23 de Fevereiro. 
2- E revogado o n. 0 3 do artigo 1. 0 da Lei n. 0 144/85, de 31 de Dezembro. 
3-Sao revogados os artigos 13. 0 -A, 18. 0

, 18. 0 -A, 18. 0 -B, 18. 0 -C, 18. 0 -D, 19.0 e 27. 0 da Lei 
n.0 29/87, de 30 de Junho, alterada pelas Leis n. 0 S 97/89, de 15 de Dezembro, 1/91, de 
10 de Janeiro, 11/91, de 17 de Maio, 11/96, de 18 de Abril, 127/97, de 11 de Dezembro, 
50 /99, de 24 de Junho, 86/2001, de 10 de Agosto, e 22/2004, de 17 de Junho. 
4-Sao revogados os n. 0 S 2 e 3 do artigo 16. 0 e os artigos 19. 0

, 21. 0 e 22. 0 do Decreto-Lei 
n. 0 252/92, de 19 de Novembro, alterado pelos Decretos-Leis n. 0 S 316/95, de 28 de 
Novembro, 213/2001, de 2 de Agosto, e 264/2002, de 25 de Novembro. 
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Artigo 7. 0 

lnscri~ao na Caixa Geral de Aposenta~oes 

1- 0s titulares de cargos politicos ou equiparados que tenham sido inscritos na Caixa 
Geral de Aposenta<;:6es ao abrigo das disposi<;:oes alteradas ou revogadas pela presente lei 
mantem a qualidade de subscritores, continuando os descontos para aposenta<;:ao e 
pensao de sobrevivencia e, quando devidas, as contribui<;:oes das entidades empregadoras 
a incidir sabre as remunera<;:6es dos cargos pelos quais se encontram inscritos. 
2-0s titulares de cargos politicos que estejam inscritos na Caixa Geral de Aposenta<;:oes a 
data da entrada em vigor da presente lei ou que nela sejam inscritos por for<;:a de outras 
disposi<;:oes legais que nao as referidas na presente lei mantem essa inscri<;:ao e o regime 
correspondente. 

Artigo 8. 0 

Regime transit6rio 

Aos titulares de cargos politicos que, ate ao termo dos mandates em curso, preencham os 
requisites para beneficiar dos direitos conferidos pelas disposi<;:oes alteradas ou revogadas 
pelos artigos anteriores sao aplicaveis, para todos os efeitos, aqueles regimes legais, 
computando-se, nas regras de calculo, apenas o numero de anos de exercicio efectivo de 
fun<;:oes verificado a data da entrada em vigor da presente lei, independentemente da 
data do requerimento e sem prejuizo dos limites maximos ate aqui vigentes. 

Artigo 9. 0 

Limites as cumula~oes 

1 - 0 exercicio de quaisquer fun<;:6es politicas ou publicas remuneradas por pensionista ou 
equiparado ou por beneficiario de subven<;:ao mensal vitalicia determina a suspensao do 
pagamento da pensao ou presta<;:ao equiparada e da subven<;:ao mensal vitalicia durante 
todo o periodo em que durar aquele exerdcio de fun<;:oes. 
2- 0 disposto no numero anterior abrange, nomeadamente: 
a) 0 exercicio dos cargos de Presidente da Republica, Presidente da Assembleia da 
Republica, membra do Governo, Deputado a Assembleia da Republica, juiz do Tribunal 
Constitucional, Provedor de Justi<;:a, Representante da Republica, membra dos Governos 
Regionais, deputado as Assembleias Legislativas das regioes aut6nomas, deputado ao 
Parlamento Europeu, embaixador, eleito local em regime de tempo inteiro, gestor publico 
ou dirigente de institute publico aut6nomo; 
b) 0 exerdcio de fun<;:oes a qualquer titulo em servi<;:os da administra<;:ao central, regional 
e autarquica, empresas publicas, entidades publicas empresariais, entidades que 
integrem o setor empresarial municipal ou regional e demais pessoas coletivas publicas; 
c) As pensoes da CGA, nomeadamente de aposenta<;:ao e de reforma, as pensoes do CNP, 
as remunera<;:oes de reserva, pre-aposenta<;:ao e disponibilidade auferidas por profissionais 
fora da efetividade de servi<;:o, bern como aos titulares de pensoes pagas por entidades 
gestoras de fundos de pensoes ou planos de pensoes de institutes publicos, de entidades 
administrativas independentes e de entidades pertencentes aos setores empresariais do 
Estado, regional e local. 
3 - 0 pagamento da pensao, da remunera<;:ao de reserva ou equiparada e da subven<;:ao 
mensal vitalicia e retomado, depois de atualizadas aquelas presta<;:oes nos termos gerais, 
findo o periodo de suspensao. 
4 - (Revogado.) 
5 - (Revogado.) 
6 - (Revogado.) 
7 - Os beneficiaries de subvenc;oes mensais vitalicias que exerc;am quaisquer actividades 
privadas, incluindo de natureza liberal, s6 podem acumular a totalidade da subven<;:ao 
com a remunera<;:ao correspondente a actividade privada desempenhada se esta for de 
valor inferior a tres vezes o indexante dos apoios sociais (lAS). 
8 - Quando a remunera<;:ao correspondente a actividade provada desempenhada for de 
valor superior a tres lAS, a subven<;:ao mensal vitalicia e reduzida na parte excedente a 
tres lAS ate ao limite do valor da subven<;:ao. 
9 - Para efeitos do disposto no numero anterior, os beneficiaries de subvenc;oes mensais 
vitalicias comunicam a Caixa Geral de Aposenta<;:oes, ate ao dia 31 de Janeiro de cada 
ano, o montante dos rendimentos provenientes de actividade privada auferidos no ano 
civil anterior. 
10- 0 incumprimento do dever de comunica<;:ao estabelecido no numero anterior constitui 
o beneficiario de subven<;:ao mensal vitalicia responsavel pelo reembolso das importancias 
que venha a abonar em consequencia daquela omissao. 
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Contem as alterac;oes introduzidas pelos Versoes anteriores deste artigo: 
seguintes diplomas: 

-Lei n. 0 55-A/2010, de 31 de Dezembro 
- 1• versao: Lei n. 0 52-A/2005, de 10 

de Outubro 
- Lei n. o 64-B/2011, de 30 de Dezembro 
-Lei n. 0 83-C/2013, de 31 de Dezembro 

Artigo 10. o 

Titulares de cargos politicos 

- 2• versao: Lei n. 0 55-A/2010, de 31 
de Dezembro 

- 3• versao: Lei n. o 64-B/2011, de 30 
de Dezembro 

Para efeitos da presente lei, consideram-se titulares de cargos politicos, sem prejuizo do 
disposto no artigo anterior: 
a) Os deputados a Assembleia da Republica; 
b) Os membros do Governo; 
c) Os Representantes da Republica; 
d) 0 Provedor de Justic;:a; 
e) Os governadores e vice-governadores civis; 
f) Os eleitos locais em regime de tempo inteiro; 
g) Os deputados ao Parlamento Europeu; 
h) Os juizes do Tribunal Constitucional que nao sejam magistrados de carreira. 
i) Os membros dos Governos Regionais; 
j) Os deputados as Assembleias Legislativas das regioes aut6nomas. 

Contem as alterac;oes introduzidas pelos 
seguintes diplomas: 

-Lei n. 0 83-C/2013, de 31 de Dezembro 

Artigo 11. 0 

Republicac;:ao 

Versoes anteriores deste artigo: 
- 1• versao: Lei n. 0 52-A/2005, de 10 

de Outubro 

Sao republicadas em anexo as Leis n. 0 s 4/ 85, de 9 de Abril, e 29/ 87, de 30 de Junho, e e 
substituida a expressao "presente diploma, por "presente lei". 

Aprovada em 15 de Setembro de 2005. 
0 Presidente da Assembleia da Republica, Jaime 
Gama. 
Promulgada em 6 de Outubro de 2005. 
Publique-se. 
0 Presidente da Republica, JORGE SAMPAIO. 
Referendada em 7 de Outubro de 2005. 
0 Primeiro-Ministro, Jose Socrates Carvalho Pinto de Sousa. 

ANEXO I 
Republicac;:ao da Lei n. o 4/85, de 9 de Abril 

Estatuto remunerat6rio dos titulares de cargos politicos 
TITULO I 
Remunerac;:oes dos titulares de cargos politicos 
CAPITULO I 
Disposic;:oes gerais 
Artigo 1. 0 

Titulares de cargos politicos 
1- A presente lei regula o estatuto remunerat6rio 
dos titulares de cargos politicos. 
2-Sao titulares de cargos politicos, para efeitos da 
presente lei: 
a) 0 Presidente da Republica; 
b) Os membros do Governo; 
c) Os deputados a Assembleia da Republica; 
d) Os Representantes da Republica nas Regi6es 
Aut6nomas; 
e) Os membros do Conselho de Estado. 
3- Sao equiparados a titulares de cargos politicos 
para os efeitos da presente lei os juizes do Tribunal 
Constitucional. 
Artigo 2. 0 

Vencimentos e remunerac;:6es dos titulares de cargos politicos 
1- 0s titulares de cargos politicos tern direito ao 
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vencimento mensal, abonos para despesas de representa~ao, 
ajudas de custo e demais abonos complementares 
ou extraordinarios previstos na presente lei. 
2-0s titulares de cargos politicos tern direito a perceber 
urn vencimento extraordinario de montante igual 
ao do correspondente vencimento mensal, nos meses 
de Junho e de Novembro de cada ano. 
3-Se o cargo politico tiver sido exercido durante 
urn ano por varios titulares, o vencimento extraordinario 
referido no numero anterior sera repartido por eles, 
proporcionalmente ao tempo em que exerceram fun~oes, 
nao se considerando periodos inferiores a 15 dias. 
Artigo 3. 0 

Ajudas de custo 
1-Nas suas desloca~oes oficiais fora de Lisboa, no 
Pais ou ao estrangeiro, o Presidente da Republica, o 
Presidente da Assembleia da Republica, o Primeiro-Ministro 
e os demais membros do Governo tern direito 
a ajudas de custo fixadas na lei. 
2-0s membros do Governo cujo departamento 
tenha sede fora de Lisboa tern direito a ajudas de custo 
nas suas desloca~oes oficiais fora da localiza~ao da sede. 
3-0s juizes do Tribunal Constitucional auferem as 
ajudas de custo previstas na lei. 
4-0s deputados a Assembleia da Republica auferem 
as a judas de custo previstas no artigo 17.0 

5-0s membros do Conselho de Estado auferem 
as a judas de custo previstas no artigo 23. o, n. o 2. 
Artigo 4. 0 

Viaturas oficiais 
1- Tern direito a veiculos para uso pessoal os titulares 
dos seguintes cargos politicos: 
a) Presidente da Republica; 
b) Presidente da Assembleia da Republica; 
c) Primeiro-Ministro e Vice-Primeiros-Ministros; 
d) Outros membros do Governo e entidades que 
por lei lhes estejam equiparadas; 
e) Presidente do Tribunal Constitucional. 
2-Estes veiculos serao distribuidos as entidades 
referidas no numero anterior a razao de urn para cada 
uma, a excep~ao das referidas nas alineas a), b) e c), 
para as quais nao existe tallimita~ao. 
3-A utiliza~ao das viaturas oficiais atribuidas pela 
presente lei aplica-se o disposto no Decreta-Lei 
n. o 50/78, de 28 de Mar~o. 
CAPITULO II 
Presidente da Republica 
Artigo 5. 0 

Remunera~oes do Presidente da Republica 
0 vencimento e os abonos mensais para despesas de 
representa~ao do Presidente da Republica regem-se por 
lei especial. 
Artigo 6. 0 

Residencia oficial 
1-0 Presidente da Republica tern direito a residencia 
oficial. 
2-A lei determina os edificios publicos afectos ao 
Presidente da Republica para o exerdcio das suas fun~oes, 
nomeadamente as de representa~ao. 
CAPITULO Ill 
Presidente da Assembleia da Republica 
Artigo 7. 0 

Remunera~ao do Presidente da Assembleia da Republica 
1 - 0 Presidente da Assembleia da Republica percebe 
mensalmente urn vencimento correspondente a 
80% do vencimento do Presidente da Republica. 
2 - 0 Presidente da Assembleia da Republica tern 
direito a urn abono mensal para despesas de representa~ao 
no valor de 40% do respectivo vencimento. 
Artigo 8. 0 
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Residencia oficial 
1-0 Presidente da Assembleia da Republica tern 
direito a residencia oficial. 
2 - A lei determina os ediffcios publicos afectos 
ao Presidente da Assembleia da Republica para o exercicio 
das suas fun~oes, nomeadamente as de representa~ao. 
CAPITULO IV 
Membros do Governo 
Artigo 9. 0 

Remunera~oes do Primeiro-Ministro 
1-0 Primeiro-Ministro percebe mensalmente urn 
vencimento correspondente a 75% do vencimento do 
Presidente da Republica. 
2-0 Primeiro-Ministro tern direito a urn abono 
mensal para despesas de representa~ao no valor de 40% 
do respective vencimento. 
Artigo 10.0 

Residencia oficial 
1-0 Primeiro-Ministro tern direito a residencia 
oficial. 
2-A lei determina os ediffcios publicos afectos ao 
Primeiro-Ministro para o exercicio das suas fun~oes, 
nomeadamente as de representa~ao. 
Artigo 11. 0 

Remunera~oes dos Vice-Primeiros-Ministros 
1-0s Vice-Primeiros-Ministros percebem mensalmente 
urn vencimento correspondente a 70% do vencimento 
do Presidente da Republica. 
2-0s Vice-Primeiros-Ministros tern direito a urn 
abono mensal para despesas de representa~ao no valor 
de 40% do respective vencimento. 
Artigo 12. 0 

Remunera~oes dos ministros 
1-0s ministros percebem mensalmente urn vencimento 
correspondente a 65% do vencimento do Presidente 
da Republica. 
2-0s ministros tern direito a urn abono mensal para 
despesas de representa~ao no valor de 40% do respective 
vencimento. 
Artigo 13. 0 

Remunera~oes dos secretaries de Estado 
1-0s secretaries de Estado percebem mensalmente 
urn vencimento correspondente a 60% do vencimento 
do Presidente da Republica. 
2-0s secretaries de Estado tern direito a urn abono 
mensal para despesas de representa~ao no valor de 35% 
do respective vencimento. 
Artigo 14. 0 

Remunera~oes dos subsecretarios de Estado 
1-0s subsecretarios de Estado percebem mensalmente 
urn vencimento correspondente a 55% do vencimento 
do Presidente da Republica. 
2-0s subsecretarios de Estado tern direito a urn 
abono mensal para despesas de representa~ao no valor 
de 25% do respective vencimento. 
CAPITULO V 
Juizes do Tribunal Constitucional 
Artigo 15.0 

Remunera~ao dos juizes do Tribunal Constitucional 
1-0s juizes do Tribunal Constitucional usufruem 
vencimento e regalias iguais aos dos juizes do Supremo 
Tribunal de Justi~a. 
2-0 Presidente do Tribunal Constitucional tern 
direito a urn abono para despesas de representa~ao igual 
ao do Presidente do Supremo Tribunal de Justi~a. 
CAPITULO VI 
Deputados a Assembleia da Republica 
Artigo 16. 0 

Remunera~oes dos deputados 
1-0s deputados percebem mensalmente urn vencimento 
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correspondente a 50% do vencimento do Presidente 
da Republica. 
2-0s Vice-Presidentes da Assembleia da Republica 
e os membros do Conselho de Administra<;ao tem direito 
a um abono mensal para despesas de representac;:ao no 
montante de 25% do respective vencimento. 
3-0s presidentes dos grupos parlamentares e os 
secretaries da Mesa tem direito a um abono mensal 
para despesas de representac;:ao no montante de 20% 
do respective vencimento. 
4-0s vice-presidentes dos grupos parlamentares 
que tenham um minimo de 20 deputados tem direito 
a um abono para despesas de representac;:ao no montante 
de 15% do respective vencimento, havendo Lugar 
a atribuic;:ao de identico abono por cada vice-presidente 
correspondente a mais de 20 deputados ou fracc;:ao superior 
a 10. 
5- 0s presidentes das comiss6es parlamentares permanentes 
e os vice-secretaries da Mesa tem direito a 
um abono mensal para despesas de representac;:ao no 
montante de 15% do respective vencimento. 
6-0s restantes deputados nao referidos nos numeros 
anteriores tem direito a um abono mensal para despesas 
de representac;:ao no montante de 10% do respective 
vencimento desde que declarem no registo de 
interesses que nao exercem regularmente qualquer actividade 
econ6mica, remunerada ou de natureza liberal. 
Artigo 17. 0 

Ajudas de custo 
1-0s deputados que residam fora dos concelhos 
de Lisboa, Oeiras, Cascais, Loures, Sintra, Vila Franca 
de Xira, Almada, Seixal, Barreiro, Amadora e Odivelas 
tem direitO a ajuda de CUStO fixada para OS membros 
do Governo, abonada por cada dia de presenc;:a em reuniao 
plenaria, de comiss6es ou em outras reuni6es convocadas 
pelo Presidente da Assembleia da Republica 
e mais dois dias por semana. 
2-0s deputados que residam nos concelhos de Lisboa, 
Oeiras, Cascais, Loures, Sintra, Vila Franca de Xira, 
Almada, Seixal, Barreiro, Amadora e Odivelas tem 
direito a um terc;:o da ajuda de custo fixada no numero 
anterior. 
3-0s deputados residentes em circulo diferente 
daquele por que foram eleitos tem direito, durante o 
funcionamento efectivo da Assembleia da Republica, 
a ajudas de custo, ate dois dias por semana, nas deslocac;:6es 
que, para o exercicio das suas func;:6es, efectuem 
ao circulo por onde foram eleitos. 
4-0s deputados que, em missao da Assembleia, 
se desloquem para fora de Lisboa, no Pais ou no estrangeiro, 
tem direito as ajudas de CUStO fixadas para OS 
membros do Governo. 
Artigo 18.0 

Senhas das comiss6es 
(Revogado.) 
Artigo 19. 0 

Direito de opc;:ao 
(Revogado.) 
Artigo 20. 0 

Regime fiscal 
As remunerac;:6es e os subsidies percebidos pelos 
titulares de cargos abrangidos pela presente lei estao 
sujeitos ao regime fiscal aplicavel aos funciom1rios 
publicos. 
CAPITULO VII 
Representantes da Republica nas Regi6es Aut6nomas 
Artigo 21. 0 

Remunerac;:6es dos Representantes 
da Republica nas Regi6es Aut6nomas 
1-0s Representantes da Republica nas Regi6es 
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Aut6nomas percebem mensalmente urn vencimento correspondente 
a 65% do vencimento do Presidente da 
Republica. 
2-0s Representantes da Republica nas Regioes 
Aut6nomas tern direito a urn abono mensal para despesas 
de representac;:ao no valor de 40% do respective 
vencimento. 
Artigo 22. 0 

Residencia oficial 
Os Representantes da Republica nas Regi6es Aut6nomas 
tern direito a residencia oficial. 
CAPiTULO VIII 
Membros do Conselho de Estado 
Artigo 23. 0 

Reembolso de despesas dos membros do Conselho de Estado 
1-0s membros do Conselho de Estado tern direito 
ao reembolso das despesas de transporte, publico ou 
privado, que realizem no exercfcio ou por causa das 
suas func;:oes. 
2-0s membros do Conselho de Estado tern ainda 
direitO as ajudas de CUStO fixadas para OS membros do 
Governo, abonadas pelo dia ou dias seguidos de presenc;:a 
em reuniao do Conselho. 
3 - 0 disposto neste artigo s6 e aplicavel aos membros 
do Conselho de Estado designados pelo Presidente 
da Republica ou eleitos pela Assembleia da 
Republica. 
TiTULO II 
Subvenc;:oes dos titulares de cargos politicos 
Artigo 24. 0 

Subvenc;:ao mensal vitalfcia 
(Revogado.) 
Artigo 25. 0 

Calculo da subvenc;:ao mensal vitalfcia 
(Revogado.) 
Artigo 26. 0 

Suspensao da subvenc;:ao mensal vitalicia 
(Revogado.) 
Artigo 27. 0 

Acumulac;:ao de pensoes 
(Revogado.) 
Artigo 28. 0 

Transmissao do direito a subvenc;:ao 
(Revogado.) 
Artigo 29. 0 

Subvenc;:ao em caso de incapacidade 
Quando, no decurso do exercfcio das func;:oes referidas 
no artigo 1. o, ou por causa de las, o titular do cargo 
se incapacitar fisica ou psiquicamente para o mesmo 
exercicio tern direito a uma subvenc;:ao mensal correspondente 
a 50% do vencimento do respective cargo 
enquanto durar a incapacidade, desde que o incapacitado 
nao aufira, por continuar titular do cargo, ou 
por o ter sido, nos termos deste decreto, vencimento 
ou subsidio superiores aquela subvenc;:ao. 
Artigo 30. 0 

Subvenc;:ao de sobrevivencia 
(Revogado. ) 
Artigo 31. o 

Subsidio de reintegrac;:ao 
(Revogado.) 
TiTULO Ill 
Disposic;:oes finais e transit6rias 
Artigo 32. 0 

Nenhum deputado pode auferir outros direitos ou 
regalias de natureza patrimonial alem dos previstos 
nesta lei. 
Artigo 33. 0 

(Revogado.) 
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ANEXO II 
Republica~ao da Lei n. o 29/87, de 30 de Junho 

Estatuto dos Eleitos Locais 
Artigo 1. 0 

Ambito 
1- A presente lei define o Estatuto dos Eleitos 
Locais. 
2-Consideram-se eleitos locais, para efeitos da presente 
lei, os membros dos 6rgaos deliberativos e executives 
dos municipios e das freguesias. 
Artigo 2. 0 

Regime do desempenho de fun~5es 
1-Desempenham as respectivas fun~5es em regime 
de permanencia os seguintes eleitos locais: 
a) Presidentes das camaras municipais; 
b) Vereadores, em numero e nas condi~5es previstos 
nalei. 
c) Membros das juntas de freguesia em regime de 
tempo inteiro. 
2-A camara municipal podera optar pela existencia 
de vereadores em regime de meio tempo, correspondendo 
dois vereadores em regime de meio tempo a urn 
vereador em regime de permanencia. 
3-0s membros de 6rgaos executives que nao exer~am 
as respectivas fun~5es em regime de permanencia 
ou de meio tempo serao dispensados das suas actividades 
profissionais, mediante aviso antecipado a entidade 
empregadora, para o exercicio de actividades no respective 
6rgao, nas seguintes condi~6es: 
a) Nos municipios: os vereadores, ate trinta e 
duas horas mensais cada urn; 
b) Nas freguesias de 20 000 ou rna is eleitores: o 
presidente da junta, ate trinta e duas horas mensais, 
e dois membros, ate vinte e quatro horas; 
c) Nas freguesias com mais de 5000 e ate 20 000 
eleitores: o presidente da junta, ate trinta e 
duas horas mensais, e dois membros, ate 
dezasseis horas; 
d) Nas restantes freguesias: o presidente da junta, 
ate trinta e duas horas, e urn membro, ate 
dezasseis horas. 
4-0s membros dos 6rgaos deliberativos e consultivos 
sao dispensados das suas fun~5es profissionais, 
mediante aviso antecipado a entidade empregadora, 
quando o exija a sua participa~ao em actos relacionados 
com as suas fun~5es de eleitos, designadamente em reuni5es 
dos 6rgaos e comiss5es a que pertencem ou em 
aetas oficiais a que devem comparecer. 
5-As entidades empregadoras dos eleitos locais 
referidos nos n. 0 S 2, 3 e 4 do presente artigo tern direito 
a compensa~ao dos encargos resultantes das dispensas. 
6- Todas as entidades publicas e privadas estao 
sujeitas ao dever geral de coopera~ao para com os eleitos 
locais no exercicio das suas fun<;:6es. 
Artigo 3. 0 

Exclusividade e incompatibilidades 
1-0s presidente e vereadores de camaras municipais, 
mesmo em regime de permanencia, podem exercer 
outras actividades, devendo comunica-las, quando 
de exercicio continuado, quanta a sua natureza e identifica~ao, 
ao Tribunal Constitucional e a assembleia 
municipal, na primeira reuniao desta a seguir ao inicio 
do mandata ou previamente a entrada em fun~6es nas 
actividades nao autarquicas. 
2- 0 disposto no numero anterior nao revoga os 
regimes de incompatibilidades e impedimentos previstos 
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noutras leis para o exercicio de cargos ou actividades 
profissionais. 
3-Nao perdem o mandata os funcionarios da administrac;:ao 
central, regional e local que, durante o exercicio 
de permanencia, forem colocados, por motivos de 
admissao ou promoc;:ao, nas situac;:oes de inelegibilidade 
previstas na a linea h) do n. 0 1 do artigo 6. 0 e nas alineas 
a) e b) do n. 0 1 do artigo 7. 0 da Lei Organica 
n. 0 1/2001, de 14 de Agosto. 
Artigo 4. 0 

Deveres 
No exercicio das suas func;:oes, os eleitos locais estao 
vinculados ao cumprimento dos seguintes principios: 
a) Em materia de legalidade e direitos dos cidadaos: 
i) Observar escrupulosamente as normas 
legais e regulamentares aplicaveis aos 
actos por si praticados ou pelos 6rgaos 
a que pertencem; 
ii) Cumprir e fazer cumprir as normas constitucionais 
e legais relativas a defesa dos 
interesses e direitos dos cidadaos no 
ambito das suas competencias; 
iii) Actuar com justic;:a e imparcialidade; 
b) Em materia de prossecuc;:ao do interesse publico: 
i) Salvaguardar e defender os interesses 
publicos do Estado e da respectiva autarquia; 
ii) Respeitar o fim publico dos poderes em 
que se encontram investidos; 
iii) Nao patrocinar interesses particulares, 
pr6prios ou de terceiros, de qualquer 
natureza, quer no exercicio das suas func;:oes, 
quer invocando a qualidade de 
membra de 6rgao autarquico; 
iv) Nao intervir em processo administrativo, 
acto ou contrato de direito publico ou 
privado nem participar na apresentac;:ao, 
discussao ou votac;:ao de assuntos em que 
tenha interesse ou intervenc;:ao, por si ou 
como representante ou gestor de neg6cios 
de outra pessoa, ou em que tenha 
interesse ou intervenc;:ao em identicas 
qualidades 0 seu conjuge, parente ou 
afim em linha recta ou ate ao 2. o grau 
da linha colateral, bern como qualquer 
pessoa com quem viva em economia 
comum; 
v) Nao celebrar com a autarquia qualquer 
contrato, salvo de adesao; 
vi) Nao usar, para fins de interesse proprio 
ou de terceiros, informac;:oes a que tenha 
acesso no exerdcio das suas func;:oes; 
c) Em materia de funcionamento dos 6rgaos de 
que sejam titulares: 
i} Participar nas reunioes ordinarias e 
extraordinarias dos 6rgaos autarquicos; 
ii) Participar em todos os organismos onde 
estao em representac;:ao do municipio ou 
da freguesia. 
Artigo 5. 0 

Direitos 
1-0s eleitos locais tern direito: 
a) A uma remunerac;:ao ou compensac;:ao mensal 
e a despesas de representac;:ao; 
b) A dois subsidios extraordinarios anuais; 
c) A senhas de presenc;:a; 
d) A ajudas de custo e subsidio de transporte; 
e) A seguranc;:a social; 
f) A ferias; 
g) A livre circulac;:ao em lugares publicos de acesso 
condicionado, quando em exercicio das respectivas 
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fun<;6es; 
h) A passaporte especial, quando em representa<;ao 
da autarquia; 
i) A cartao especial de identifica<;ao; 
j) A viatura municipal, quando em servi<;o da 
autarquia; 
l) A protec<;ao em caso de acidente; 
m) A solicitar o auxilio de quaisquer autoridades, 
sempre que o exijam os interesses da respectiva 
autarquia local; 
n) A protec<;ao conferida pela lei penal aos titulares 
de cargos publicos; 
o) A apoio nos processes judiciais que tenham 
como causa o exercicio das respectivas fun<;6es; 
p) A uso e porte de arma de defesa; 
q) Ao exercicio de todos os direitos previstos na 
legisla<;ao sobre protec<;ao a maternidade e a 
paternidade; 
r) A subsidio de refei<;ao, a abonar nos termos 
e quantitativos fixados para a Administra<;ao 
Publica. 
2-0s direitos referidos nas alineas a), b), e), f), 
p), q) e r) do numero anterior apenas sao concedidos 
aos eleitos em regime de permanencia. 
3-0 direito referido na alinea h) do n. 0 1 e exclusive 
dos presidentes das camaras municipais e dos seus substitutes 
legais. 
Artigo 6. 0 

Remunera<;6es dos eleitos locais em regime de permanencia 
1-0s eleitos locais em regime de permanencia tern 
direito a remunera<;ao mensal, bern como a dois subsidies 
extraordimirios, de montante igual aquela, em 
Junho e Novembro. 
2-0 valor base das remunera<;6es dos presidentes 
das camaras municipais e fixado por referenda ao vencimento 
base atribuido ao Presidente da Republica, de 
acordo com os indices seguintes, arredondado para a 
unidade de euro imediatamente superior: 
a) Municipios de Lisboa e Porto-55%; 
b) Municipios com 40000 ou mais eleitores-
50%; 
c) Municipios com mais de 10 000 e menos de 
40 000 eleitores- 45%; 
d) Restantes municipios-40%. 
3-As remunera<;6es e subsidies extraordinarios dos 
vereadores em regime de permanencia correspondem 
a 80% do montante do valor base da remunera<;ao a 
que tenham direito os presidentes dos respectivos 
6rgaos. 
4-0s eleitos locais em regime de permanencia nas 
camaras municipais tern direito as despesas de representa<;ao 
correspondentes a 30% das respectivas remunera<;6es 
no caso do presidente e 20% para os vereadores, 
as quais serao pagas 12 vezes por ano. 
Artigo 7. 0 

Regime de remunera<;6es dos eleitos locais em regime de permanencia 
1- As remunera<;6es fixadas no artigo anterior sao 
atribuidas do seguinte modo: 
a) Aqueles que exer<;am exclusivamente fun<;6es 
autarquicas, ou em acumula<;ao com o desempenho 
nao remunerado de fun<;6es privadas, 
recebem a totalidade das remunera<;6es previstas 
no artigo anterior; 
b) Aqueles que exer<;am fun<;6es remuneradas de 
natureza privada percebem 50% do valor de 
base da remunera<;ao, sem prejuizo da totalidade 
das regalias sociais a que tenham direito; 
c) Aqueles que, nos termos da lei, exer<;am fun<;6es 
em entidades do sector publico empresarial participadas 
pelo respective municipio nao podem 
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acrescer a sua remunerac;:ao de autarca, a titulo 
daquelas func;:oes, e seja qual for a natureza das 
prestac;:oes, um montante superior a um terc;:o 
do valor de base da remunerac;:ao fixada no 
artigo anterior; 
d) Aqueles que, nos termos da lei, exerc;:am outras 
actividades em entidades publicas ou em entidades 
do sector publico empresarial nao participadas 
pelo respectivo municipio apenas 
podem perceber as remunerac;:oes previstas no 
artigo anterior. 
2-Para os efeitos do numero anterior, nao se considera 
acumulac;:ao o desempenho de actividades de que 
resulte a percepc;:ao de rendimentos provenientes de 
direitos de autor. 
3-Para determinac;:ao do montante da remunerac;:ao, 
sempre que ocorra a opc;:ao legalmente prevista, 
sao considerados os vencimentos, diuturnidades, subsidios, 
premios, emolumentos, gratificac;:oes e outros 
abonos, desde que sejam permanentes, de quantitativa 
certo e atribuidos genericamente aos trabalhadores da 
categoria optante. 
4-0s presidentes de camaras municipais e os vereadores 
em regime de permanencia que nao optem pelo 
exclusivo exercicio das suas func;:oes terao de assegurar 
a resoluc;:ao dos assuntos da sua competencia no decurso 
do periodo de expediente publico. 
Artigo 8. 0 

Remunerac;:oes dos eleitos locais em regime de meio tempo 
Os eleitos locais em regime de meio tempo tem direito 
a metade das remunerac;:oes e subsidios fixados para 
os respectivos cargos em regime de tempo inteiro, sendo
lhes aplicavel o limite constante da alinea c) do n. 0 1 
do artigo anterior. 
Artigo 9. 0 

Abonos aos titulares das juntas de freguesia 
(Revogado.) 
Artigo 10. 0 

Senhas de presenc;:a 
1- 0s eleitos locais que nao se encontrem em regime 
de permanencia ou de meio tempo tem direito a uma 
senha de presenc;:a por cada reuniao ordinaria ou 
extraordinaria do respectivo 6rgao e das comissoes a 
que comparec;:am e participem. 
2-0 quantitativa de cada senha de presenc;:a a que 
se refere 0 numero anterior e fixado em 3%, 2,5% e 
2% do valor base da remunerac;:ao do presidente da 
camara municipal, respectivamente, para o presidente, 
secretarios, restantes membros da assembleia municipal 
e vereadores. 
Artigo 11. 0 

Ajudas de custo 
1- 0s membros das camaras municipais e das assembleias 
municipais tem direito a ajudas de custo a abonar 
nos termos e no quantitativa fixado para a tetra A da 
escala geral do funcionalismo publico quando se desloquem, 
por motivo de servic;:o, para fora da area do 
municipio. 
2-0s vereadores em regime de nao permanencia 
e os membros da assembleia municipal tem direito a 
ajudas de custo quando se desloquem do seu domicilio 
para assistir as reunioes ordinarias e extraordinarias e 
das comissoes dos respectivos 6rgaos. 
Artigo 12. 0 

Subsidio de transporte 
1- 0s membros das camaras municipais e das assembleias 
municipais tem direito ao subsidio de transporte, 
nos termos e segundo a tabela em vigor para a func;:ao 
publica, quando se desloquem por motivo de servic;:o 
e nao utitizem viaturas municipais. 
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2-0s vereadores em regime de nao permanencia 
e os membros da assembleia municipal tem direito a 
subsidio de transporte quando se desloquem do seu 
domicilio para assistirem as reunioes ordimlrias e 
extraordimirias e das comissoes dos respectivos 6rgaos. 
Artigo 13. 0 

Seguranc;:a social 
Aos eleitos locais em regime de permanencia e aplicavel 
o regime geral de seguranc;:a social. 
Artigo 13.0 -A 
Exercicio do direito de opc;:ao 
(Revogado.) 
Artigo 14. 0 

Ferias 
Os eleitos locais em regime de permanencia ou de 
meio tempo tem direito a 30 dias de ferias anuais. 
Artigo 15.0 

Livre transite 
Os eleitos locais tem direito a livre circulac;:ao em 
lugares publicos de acesso condicionado na area da sua 
autarquia, quando necessaria ao efectivo exercicio das 
respectivas func;:oes autarquicas ou par causa delas, 
mediante a apresentac;:ao do cartao de identificac;:ao a 
que se refere o artigo seguinte. 
Artigo 16. 0 

Cartao especial de identificac;:ao 
1-0s eleitos locais tem direito a cartao especial 
de identificac;:ao, de modelo a aprovar por diploma do 
Ministerio do Plano e da Administrac;:ao do Territ6rio 
no prazo de 60 dias a contar da publicac;:ao da presente 
lei. 
2-0 cartao especial de identificac;:ao sera emitido 
pelo presidente da assembleia municipal para os 6rgaos 
deliberativos e pelo presidente da camara municipal 
para os 6rgaos executives. 
Artigo 17.0 

Segura de acidentes 
1-0s membros de 6rgaos autarquicos tem direito 
a um seguro de acidentes pessoais mediante deliberac;:ao 
do respective 6rgao, que fixara o seu valor. 
2-Para os membros dos 6rgaos executives em 
regime de permanencia, o valor do seguro nao pede 
ser inferior a 50 vezes a respectiva remunerac;:ao mensal. 
Artigo 18.0 

Contagem de tempo de servic;:o 
(Revogado.) 
Artigo 18. 0 -A 
Suspensao da reforma antecipada 
(Revogado.) 
Artigo 18. 0 -B 
Termos da bonificac;:ao do tempo de servic;:o 
(Revogado.) 
Artigo 18. 0 -C 
Aumento para efeitos de aposentac;:ao 
(Revogado.) 
Artigo 18. 0 -D 
Bonificac;:ao de pensoes 
(Revogado.) 
Artigo 19. 0 

Subsidio de reintegrac;:ao 
(Revogado.) 
Artigo 20. 0 

Protecc;:ao penal 
Os eleitos locais gozam da protecc;:ao conferida aos 
titulares dos cargos publicos pelo n. 0 1 do artigo 1. o 

do Decreta-Lei n. 0 65/84, de 24 de Fevereiro. 
Artigo 21. 0 

Apoio em processes judiciais 
Constituem encargos a suportar pelas autarquias respectivas 
as despesas provenientes de processes judiciais 
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em que os eleitos locais sejam parte, desde que tais 
processes tenham tido como causa o exerdcio das respectivas 
func;oes e nao se prove dolo ou negligencia 
por parte dos eleitos. 
Artigo 22. 0 

Garantia dos direitos adquiridos 
1-0s eleitos locais nao podem ser prejudicados na 
respectiva colocac;ao ou emprego permanente por virtude 
do desempenho dos seus mandates. 
2-0s funciom3rios e agentes do Estado, de quaisquer 
pessoas colectivas de direito publico e de empresas 
publicas ou nacionalizadas que exerc;am as func;oes de 
presidente de camara municipal ou de vereador em 
regime de permanencia ou de meio tempo consideram
se em comissao extraordinaria de servic;o publico. 
3-Durante o exerdcio do respective mandata nao 
podem os eleitos locais ser prejudicados no que respeita 
a promoc;oes, concursos, regalias, gratificac;oes, beneficios 
sociais ou qualquer outre direito adquirido de 
caracter nao pecuniario. 
4-0 tempo de servic;o prestado nas condic;oes previstas 
na presente lei e contado como se tivesse sido 
prestado a entidade empregadora, salvo, no que respeita 
a remunerac;oes, aquele que seja prestado por presidentes 
de camara municipal e vereadores em regime 
de permanencia ou de meio tempo. 
Artigo 23. 0 

Regime fiscal 
As remunerac;oes, compensac;oes e quaisquer subsidies 
percebidos pelos eleitos locais no exerdcio das suas 
func;oes estao sujeitos ao regime fiscal aplicavel aos titulares 
dos cargos politicos. 
Artigo 24. 0 

Encargos 
1- As remunerac;oes, compensac;oes, subsidies e 
demais encargos previstos na presente lei sao suportados 
pelo orc;amento da respectiva autarquia local. 
2- 0s encargos derivados da participac;ao dos presidentes 
das juntas de freguesia nas reunioes das assembleias 
municipais sao suportados pelo on;:amento dos 
municipios respectivos. 
3- A suspensao do exerdcio dos mandates dos eleitos 
locais faz cessar o processamento das remunerac;oes 
e compensac;oes, salvo quando aquela se fundamente 
em doenc;a devidamente comprovada ou em licenc;a por 
maternidade ou paternidade. 
Artigo 25. 0 

Comissoes administrativas 
As normas da presente lei aplicam-se aos membros 
das comissoes administrativas nomeadas na sequencia 
de dissoluc;ao de orgaos autarquicos. 
Artigo 26. 0 

Revogac;ao 
1-Sao revogadas as Leis n. 0 S 9/ 81, de 26 de Junho, 
salvo on. 0 2 do artigo 3. 0

, e 7/ 87, de 28 de Janeiro. 
2-0 n. o 2 do artigo 3. o da Lei n. o 9/81, de 26 de 
Junho, fica revogado com a realizac;ao das proximas eleic;oes 
gerais autarquicas. 
Artigo 27. 0 

Disposic;oes finais 
(Revogado.) 
Artigo 28. 0 

Entrada em vigor 
A presente lei entra em vigor no 1. o dia do mes 
seguinte ao da sua publicac;ao. 
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