Relatório da Comissão de Vencimentos
(Ponto 4 da Ordem de Trabalhos da Assembleia Geral Anual de 30 de março de 2015)

A Comissão de Vencimentos reuniu, no exercício de 2014, duas vezes, tendo as mesmas
decorrido na sede da instituição.
O presente relatório resume as decisões da Comissão de Vencimentos tomadas durante o
exercício de 2014 e de acordo com a declaração anual aprovada em Assembleia Geral.
Á semelhança do exercício anterior, o trabalho da Comissão de Vencimentos foi
enquadrado:
i)

Pelo estipulado nas disposições legais e estatutárias;

ii) Pela avaliação das práticas em matéria de remunerações e
iii) Pela certificação de que o montante de retribuições a atribuir aos órgãos associativos
se ajusta aos princípios estabelecidos em matéria de remunerações e aos critérios
descritos na “Declaração sobre a política de remuneração dos membros dos órgãos
de administração e de fiscalização”, aprovada na Assembleia Geral Anual de 27 de
Março de 2014.

A Comissão de Vencimentos, com base na avaliação anual efetuada, decidiu reiterar as
remunerações anteriormente atribuídas, e, assim sendo, em 2014, decidiu:


Manter inalterada a remuneração atribuída ao órgão de administração;



Manter inalterada a remuneração, atribuída em senhas de presença, ao órgão de
fiscalização e aos titulares da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Geral.

Com base na experiência desta Comissão, entende a mesma que os princípios gerais que
norteiam a remuneração dos órgãos associativos do Montepio Geral – Associação
Mutualista, aprovados em 2014, constituem uma boa prática, devendo manter-se os critérios
uniformes, consistentes e equilibrados, com a manutenção do nível adequado à realidade da
Instituição, tal como tem vindo a ser decidido e aplicado.
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Considerando que a Comissão de Vencimentos discutiu e aprovou por unanimidade o
presente relatório, bem como a “Declaração sobre a política de remuneração dos membros
dos órgãos de administração e de fiscalização para 2015”,


propõe-se que a Assembleia Geral aprecie o presente relatório e aprove a
declaração da mesma Comissão de Vencimentos, que será anexada ao Relatório e
Contas de 2014.

Lisboa, 12 de fevereiro de 2015

A COMISSÃO DE VENCIMENTOS
Luís Eduardo Silva Barbosa – Presidente
José Eduardo Bettencourt – Vogal
Carlos Lilaia – Vogal
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