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PROJETO DE LEI N.º 352/XIII-2.ª

Altera o Estatuto do Gestor Público, revogando o regime de 

exceção criado pelo Decreto-Lei nº 39/2016, de 28 de Julho e 

estabelecendo limites remuneratórios

Exposição de motivos

A clarificação do regime aplicável ao mandato dos gestores públicos em 

matéria de transparência é o objetivo da presente iniciativa legislativa, na qual 

se propõe que o Estatuto do Gestor Público volte a ser aplicável a todos 

quantos exerçam funções em empresas do setor público empresarial, assim 

retomando o âmbito de aplicação do Estatuto do Gestor Público anterior ao 

Decreto-Lei nº 39/2016, de 28 de Julho.

Para tanto, revoga-se a alteração ao art.º 1º, que excecionava determinadas 

empresas que fosse instituições de crédito e pertencessem ao setor 

empresarial do Estado.

Mas é principalmente a consagração do valor da contenção, no que respeita às 

remunerações a pagar a estes profissionais que justifica a presente iniciativa 

legislativa.

É pertinente referir a experiência recente para recordar que a conjuntura 

económica e a necessidade de ajustamento e de contenção remuneratória 

podem não se compadecer com o pagamento de salários milionários a 

gestores públicos. Assim sendo, através da presente iniciativa legislativa, o 

CDS elimina qualquer possibilidade de os gestores públicos serem 

remunerados acima da remuneração do primeiro-ministro, sem prejuízo, 

contudo, de lhes ser pago um prémio de gestão, dependente de comprovado 
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mérito individual do gestor no cumprimento dos objetivos fixados pelo acionista, 

que não poderá exceder metade da média de vencimentos dos últimos 3 anos, 

cuja concessão depende de despacho fundamentado do Ministro das Finanças.

Pelo exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e legais aplicáveis, 

os Deputados abaixo assinados apresentam o seguinte projeto de lei:

Artigo 1.º

(Objeto)

A presente lei altera o Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, que consagra 

o Estatuto do Gestor Público, e revoga as alterações decorrentes do Decreto-

Lei nº 39/2016, de 28 de Julho.

Artigo 2.º

(Alteração ao Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de Março)

Os artigos 1º e 28º do Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de Março, alterado pela 

Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro, pelo Decreto-Lei nº 8/2012, de 18 de 

Janeiro e pelo Decreto-Lei nº 39/2016, de 28 de Julho, passam a ter a seguinte 

redação:

“Artigo 1.º 

[...]

1.     Para os efeitos do presente decreto-lei, considera-se gestor público quem 

seja designado para órgão de gestão ou administração das empresas públicas 

abrangidas pela legislação que estabelece os princípios e regras 

aplicáveis ao setor público empresarial.

2.     (Revogado).

Artigo 28.º 

[...]
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1. [...]

2. [...]

3. O vencimento mensal dos gestores públicos é determinado em função 

de critérios decorrentes da complexidade, exigência e responsabilidades 

inerentes às respetivas funções, às práticas normais de mercado no 

respetivo setor de atividade e, ainda, às orientações e objetivos 

fixados à empresa pelo acionista.

4. [...]

5. [...]

6. [...]

7. [...]

8. [...]

9. Nos casos previstos nos artigos 16.º e 17.º, quando se trate de 

empresas cuja principal função seja a produção de bens e serviços 

mercantis, incluindo serviços financeiros, e relativamente à qual se 

encontrem em regime de concorrência no mercado, pode o despacho 

de designação do gestor, precedendo autorização expressa e 

fundamentada do membro do Governo responsável pela área das 

finanças, fixar remuneração cujo valor não exceda o limite da média 

da remuneração dos últimos três anos, aplicando o coeficiente de 

atualização resultante das correspondentes taxas de variação média 

anual do índice de preços no consumidor apurado pelo Instituto Nacional 

de Estatística.

10.O despacho e a autorização são publicados no Diário da República.

11.[anterior nº 10]”.

Artigo 3.º

(Aditamento ao Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de Março)

É aditado ao Capítulo VIII do Decreto-Lei nº 71/2007, de 27 de Março, alterado 

pela Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro, pelo Decreto-Lei nº 8/2012, de 18 

de Janeiro e pelo Decreto-Lei nº 39/2016, de 28 de Julho, um artigo 37º-A, com 

a seguinte redação:
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“Artigo 37.º-A 

[Regime remuneratório excecional]

1. No caso de o valor da dívida pública justificar a necessidade de 

ajustamento orçamental e de contenção remuneratória na 

administração pública, designadamente quando forem excedidos

valores máximos previstos em instrumentos internacionais a que 

Portugal se encontra vinculado, o vencimento dos gestores públicos fica 

sujeito ao limite remuneratório correspondente ao vencimento do 

primeiro-ministro, constante do nº 1 do artigo 28º.

2. Ao vencimento determinado nos termos do número anterior pode 

acrescer prémio de gestão cujo valor não exceda o limite de metade da 

média da remuneração dos últimos três anos, constante do nº 9 do 

artigo 28º, desde que se verifique ter havido o cumprimento integral das 

orientações e objetivos fixados à empresa pelo acionista e se reconheça 

ter o gestor contribuído, individualmente e de forma destacada, para o 

cumprimento dessas orientações e objetivos.

3. O prémio de gestão é atribuído por despacho fundamentado do membro 

do Governo responsável pela área das Finanças, publicado no Diário da 

República.

4. No caso de atribuição de prémio de gestão ao abrigo do disposto no 

presente artigo, os gestores não auferem o abono mensal para 

despesas de representação a que se refere o nº 2 do artigo 28º”.

Palácio de S. Bento, 30 de Novembro de 2016

Os Deputados,

Nuno Magalhães, Assunção Cristas                                                             

Telmo Correia, Cecília Meireles

Helder Amaral, João Rebelo

Isabel Galriça Neto, Teresa Caeiro

Filipe Lobo d´Ávila, Vânia Dias da Silva 
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Patrícia Fonseca, Pedro Mota Soares

Álvaro Castello-Branco, António Carlos Monteiro

João Almeida, Ana Rita Bessa

Filipe Anacoreta Correia, Ilda Araújo Novo


