DECLARAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVA À
POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS DE
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO E DEMAIS DIRIGENTES DA
CAIXA

A Lei nº 28/2009, de 19 de Junho, prevê que anualmente o órgão de
administração das entidades de interesse público, como é o caso da nossa Caixa,
submeta à aprovação da assembleia geral uma declaração sobre política de
remuneração dos membros dos respectivos órgãos de administração e de
fiscalização.
Nos termos da lei e dos estatutos, a remuneração dos titulares dos órgãos sociais
da Caixa só pode ser deliberada pela assembleia geral, não sendo exequível nem
apropriada a existência de uma comissão de remunerações face à pequena
dimensão, à natureza cooperativa e à pouca complexidade da actividade da
instituição.
Não é aplicável à Caixa o disposto no artigo 7º do Aviso nº 10/2011, porquanto
não reúne nenhum dos critérios do seu nº1.
Assim, a política de remuneração, quanto aos órgãos de administração e
fiscalização, é aprovada exclusivamente pela Assembleia Geral, e a dos restantes
colaboradores é aprovada exclusivamente pelo Conselho de Administração.
Cabe exclusivamente à assembleia geral a aprovação e avaliação da política de
remuneração dos seus órgãos sociais.
No caso da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Chamusca, CRL, a remuneração
dos membros dos órgãos sociais da Caixa, incluindo a dos membros dos seus
órgãos de administração e de fiscalização, foi fixada na reunião da Assembleia
Geral de 22 de Fevereiro de 2008 a ser observada durante os mandatos seguintes
incluindo o mandato em curso de 2013/2015, não se prevendo qualquer
indemnização em caso de destituição por justa causa nem benefícios
discricionários de pensão.
Face à pequena dimensão, natureza cooperativa e pouca complexidade da
instituição, não é exequível nem apropriado que os colaboradores a que se refere
o nº 2 do artigo 1º do Aviso nº 10/2011 recebam qualquer remuneração adicional
(fixa ou variável) além da que recebem como colaboradores da Caixa.

Nenhum titular dos órgãos de administração e de fiscalização da Caixa recebe
remuneração variável.
Quanto ao Revisor Oficial de Contas a sua remuneração é a fixada no contrato de
acordo com as práticas de mercado.

Chamusca, 25 de Fevereiro 2014

O Conselho de Administração

