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Relatório da Comissão de vencimentos da Entidade Reguladora da Saúde  

Decisão n.º 2/2022 

1. Introdução e enquadramento legal 

A Comissão de Vencimentos (CV) da Entidade Reguladora da Saúde (ERS) é constituída pelos mem-
bros indicados no Despacho conjunto n.º 9102/2017, de 17 de outubro de 2017, dos Ministros 
das finanças e da saúde, na declaração de retificação n.º 721/2017, de 23 de outubro de 2017 e 
na deliberação do Conselho de Administração da ERS (CA), tomada em reunião extraordinária n.º 

12/2022, de 8 de novembro.  

Em conformidade com o disposto no artigo 25.º da Lei-quadro das entidades reguladoras, em 

conjugação com o artigo 39.º dos estatutos da ERS1, a CV detém a responsabilidade legal de fixar 

o vencimento mensal e o abono mensal para despesas de representação dos membros do CA, 

tendo em consideração os seguintes requisitos legais: 

a) A remuneração dos membros do conselho de administração integra um vencimento mensal e, 

para despesas de representação, um abono mensal pago 12 vezes ao ano;  

b) O valor das despesas de representação não pode ultrapassar 40% do respetivo vencimento 

mensal; 

c) O vencimento mensal não pode ultrapassar em 30% o último nível remuneratório da tabela 

remuneratória prevista na portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro, no valor de 8.280,65 

euros; 

d) A fixação nos termos do número anterior do vencimento mensal e do abono mensal para 

despesas de representação dos membros do conselho de administração não tem efeitos 

retroativos, nem deve ser alterada no curso do mandato; 

e) A utilização de cartões de crédito e outros instrumentos de pagamento, viaturas, 

comunicações, prémios, suplementos e gozo de benefícios sociais pelos membros do conselho 

de administração obedece ao disposto no estatuto do gestor público2. 

Na determinação daquelas remunerações, a CV deve, ainda, observar os critérios fixados no n.º 3 

do artigo 26.º da Lei-quadro: 

C1. A dimensão, a complexidade, a exigência e a responsabilidade inerentes às funções; 

C2. O impacto no mercado regulado do regime de taxas, tarifas ou contribuições que a entidade 

reguladora estabelece ou aufere; 

C3. As práticas habituais de mercado no setor de atividade da entidade reguladora; 

C4. A conjuntura económica, a necessidade de ajustamento e de contenção remuneratória em 

que o País se encontre e o vencimento mensal do Primeiro-Ministro como valor de 

referência; 

 
1 Aprovados pelo decreto-lei n.º 126/2014, de 22 de agosto. 
2 Decreto-lei n.º 71/2007 de 27 de março, republicado pelo Decreto-Lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro. 
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C5. As remunerações auferidas pelos trabalhadores da entidade reguladora; 

C6. O desenvolvimento das atividades económicas sobre as quais incide a atuação da entidade 

reguladora; 

C7. Os pareceres sobre a atividade e o funcionamento da entidade reguladora; 

C8. Outros critérios que entenda adequados atendendo às especificidades do setor de atividade 

da entidade reguladora. 

2. Aplicação dos princípios e critérios legais na fixação de remunerações 

A CV reavaliou os critérios que fundamentaram a sua deliberação n.º 1/2017, de 27 de novembro, 

por unanimidade, que fixou os respetivos vencimentos mensais dos membros do CA. 

A CV entende: 

a) manterem-se completamente válidos e atuais os pressupostos daquela deliberação, no que 

respeita à factualidade acerca da atividade da ERS e sobre a natureza e as circunstâncias do 

funcionamento do setor regulado pela Entidade, tendo por base a informação relevada nas 

demonstrações financeiras, reportadas a 31 de dezembro de 2021; 

b) reconsiderar o entendimento de tomar o valor do vencimento do primeiro ministro como valor 

limite, conforme demonstraram as decisões posteriores das comissões de vencimentos, ao 

abrigo da Lei-quadro; 

c) manter o abono mensal de despesas de representação em 40% do respetivo vencimento 

mensal e o vencimento dos vogais do CA a corresponder a 85% do determinado para o 

Presidente do CA. 

3. Decisão  

A CV deliberou por unanimidade fixar o vencimento mensal em 8.280euros e 7.038euros para o 

Presidente e para os vogais do CA da ERS, respetivamente, e o abono mensal de despesas de 

representação em 40% do respetivo vencimento mensal. 

Deliberou ainda que a efetividade dos valores fixados depende da confirmação positiva pelo CA 

da devida cobertura orçamental e sustentabilidade financeira da ERS. 

Sublinha-se que, nos termos do n.º 5 do artigo 25.º da Lei-Quadro, a presente fixação não tem 

aplicação retroativa, nem se aplica aos mandatos em curso, sendo aplicável unicamente às novas 

nomeações de membros do CA que ocorram após a data da presente decisão. 
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