
M u n i c í p i o  d e  B a i ã o                         

 

 

 
 

PRAÇA HERÓIS DO ULTRAMAR 4640-158 BAIÃO 

HTTP://WWW.CM-BAIAO.PT 

GERAL@CM-BAIAO.PT 

 

 

TEL.: 255 540 500 FAX:  255 540 510 

 

Composição e Abono de Despesas de Representação dos Membros do 

Executivo 

Os eleitos locais em regime de permanência têm direito a remuneração mensal, bem como a 

dois subsídios extraordinários, de montante igual àquela, em junho e novembro. 

O valor base da remuneração do Presidente da Câmara Municipal é fixado por referência ao 

vencimento base atribuído ao Presidente da República e que no caso de Baião é 45%, nos 

termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 6.º do Estatuto dos Eleitos Locais). 

As remunerações e subsídios extraordinários dos vereadores em regime de permanência 

correspondem a 80 % do montante do valor base da remuneração a que tenham direito os 

presidentes dos respetivos órgãos. Aos vereadores a meio tempo, as remunerações 

correspondem a 50% do vereador a tempo inteiro em regime de exclusividade.  

Os eleitos locais em regime de permanência nas câmaras municipais têm direito às despesas de 

representação correspondentes a 30% das respetivas remunerações no caso do Presidente e 20% 

para os vereadores, as quais serão pagas 12 vezes por ano.  

Os vereadores em regime de não permanência têm direito a Senhas de presença, correspondente 

a 2% do vencimento do Presidente da Câmara do respectivo Município, em regime de 

exclusividade. 

Composição Executivo: 

O Executivo é constituído, pelo: 

 Presidente da Câmara. 

 Quatro vereadores a meio-tempo. 

 Dois vereadores em regime de não permanência. 

 

Gabinetes de Apoio à Presidência e Vereação (Composição e remuneração): 

GAP - Gabinete de Apoio à Presidência 

O Gabinete de Apoio à Presidência encontra-se constituído, por: 

 Um adjunto, cujo montante mensal ilíquido é de 80% do valor de vereador a tempo 

inteiro.  

 Um Secretário, cujo montante mensal ilíquido é igual a 60% do valor de vereador a 

tempo inteiro. 

 

GAV - Gabinete de Apoio à Vereação 

O Gabinete de Apoio à Vereação encontra-se constituído, por: 

 Dois secretários, cujo montante mensal ilíquido é de 60% do valor de vereador a tempo 

inteiro. 


