
 
Abonos dos Eleitos Locais e dos Membros dos Gabinetes de Apoio à Presidência e 

aos Vereadores 

Ano de 2021 

 

Abonos dos Eleitos Locais 
 

Regime Abonos Eleitos Locais Artigos 6º a 10º  
da Lei nº 29/87, 
de 30 de junho, 
na sua versão 
consolidada. 

Município com 
mais de 10 mil e 
menos de 40 mil 
eleitores, alínea 
c) do  nº 1 do 
artigo 6º da Lei  
nº 29/87, de 30 
de junho, na sua 
versão 
consolidada. 

Tempo Inteiro Remuneração 
Mensal 

Presidente da 
Câmara 

Exclusividade 
(45 % do 
vencimento 
base do PR) 

3271,75 € (valor 
ilíquido) 

Vereadores Exclusividade 
(80% da 
remuneração do 
Presidente da 
Câmara) 

2617, 40 € 
(valor ilíquido) 

Subsídio 
extraordinário 
de junho e 
novembro 
(equivalente a 
subsídio de 
férias e natal) 

Presidente da 
Câmara 

Exclusividade 
(% PR) 

3271, 75 € 
(valor ilíquido) 

Vereadores Exclusividade 
(80% da 
remuneração do 
Presidente da 
Câmara) 

2617, 40 € 
(valor ilíquido) 

Despesas de 
representação 
(12 meses) 

Presidente da 
Câmara 

Exclusividade 1002,88 € (valor 
ilíquido) 

Vereadores Exclusividade 534, 87€ (valor 
ilíquido) 

Não 
permanência 

Vereadores (2%) 
 

68, 68 €  



 
Senhas de 
presença (% do 
vencimento do 
Presidente da 
Câmara, em 
regime de 
exclusividade) 

Presidente da 
Assembleia 
Municipal (3%) 

103, 02 €  

Secretário da 
Assembleia 
Municipal 
(2,5%) 

85, 85 €  

Restantes 
membros da 
Assembleia 
Municipal (2%) 

68, 68 € 

 
Abonos dos membros dos Gabinetes de Apoio à Presidência e aos Vereadores 

 

Regime Abonos Membros Artigos 42.º e 
43.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 
de setembro, 
na sua versão 
consolidada. 

Município com 
mais de 10 mil e 

menos de 40 
mil eleitores, 
artigos 42.º e 
43.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 
de setembro, 
na sua versão 
consolidada. 

Gabinete de 
apoio à 
Presidência  
 

Remuneração 
Mensal  
 

1 Chefe de 
Gabinete 

90% da 
remuneração do 
Vereador 
a tempo inteiro, 
em regime de 
exclusividade 

2479, 64 € (valor 
ilíquido) 

Subsídio 
extraordinário 
de junho e 
novembro 
(equivalente a 
subsídio de 
férias e natal) 

2479, 64 € (valor 
ilíquido) 

Remuneração 
Mensal 

1 Adjunto 80% da 
remuneração do 
Vereador 
a tempo inteiro, 
em regime de 
exclusividade 

2204, 13 € (valor 
ilíquido) 

Subsídio 
extraordinário 
de junho e 
novembro 
(equivalente a 
subsídio de 
férias e natal) 

2204, 13€ (valor 
ilíquido) 

Gabinete de 
Apoio à 
Vereação 

Remuneração 
Mensal 

1 Secretário do 
Gabinete de 

60 % da 
remuneração do 
Vereador 

1653, 10 € (valor 
ilíquido) 



 
Subsídio 
extraordinário 
de junho e 
novembro 
(equivalente a 
subsídio de 
férias e natal) 

Apoio à 
Vereação 

a tempo inteiro, 
em regime de 
exclusividade 

1653, 10 € (valor 
ilíquido) 

 


