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CAPÍTULO I 

ÂMBITO, MISSÃO, COMPETÊNCIA, COMPOSIÇÃO 

 

ARTIGO 1º 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

O presente Regulamento Interno, doravante apenas designado por Regulamento, estabelece as 

regras de organização e funcionamento do Conselho Geral e de Supervisão da Caixa Económica 

Montepio Geral (CGS).  

 

ARTIGO 2º 

MISSÃO 

O CGS tem por missão o acompanhamento e a fiscalização da atividade do Conselho de 

Administração Executivo (CAE) e do revisor oficial de contas (ROC) da Caixa Económica Montepio 

Geral  (CEMG), no respeito pelo princípio da cooperação com todos os seus órgãos, em particular 

vigiando a observância das regras legais, regulamentares e estatutárias que regem a atividade da 

CEMG e a eficácia do sistema de gestão de riscos, do sistema de controlo interno e do sistema de 

auditoria interna, tendo em conta as melhores práticas e as recomendações relevantes em matéria 

de governo interno, bem como o processo de preparação e divulgação da informação financeira, 

incluindo a regularidade dos livros, registos e documentos contabilísticos. 

 

ARTIGO 3º 

COMPETÊNCIA 

1. O CGS em cumprimento da sua missão exerce a competência constante do n.º 4 do artigo 20.º 

dos Estatutos da CEMG, que aqui, para efeito de compromisso vinculativo de todos os membros do 

CGS, se dá por inteiramente reproduzido.  

2. Para efeito de controlo e informação, o CGS elabora um orçamento e conta anuais.  
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ARTIGO 4º 

COMPOSIÇÃO DO CGS E COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE 

1. O CGS tem a composição determinada pelos n.ºs 1 e 2 do artigo 20.º dos Estatutos da CEMG.  

2. O Presidente do CGS é eleito pela Assembleia Geral da CEMG.  

3. O Presidente representa o CGS, designadamente no relacionamento com os órgãos sociais da 

CEMG, com o ROC e com o Auditor Externo, convoca e preside às reuniões, e zela pela correta 

execução das suas deliberações, competindo-lhe em especial: 

a. Coordenar as atividades do CGS e o funcionamento das suas Comissões, tendo o direito de 

assistir a qualquer reunião e de ser mantido informado sobre a atividade desenvolvida por elas; 

b. Propor ao CGS, em Sessão Plenária, os membros, o presidente e, quando justificado, o vice-

presidente de cada Comissão; 

c. Providenciar para que os membros do CGS recebam de forma atempada toda a informação 

necessária para pleno desenvolvimento das suas funções; 

d. Solicitar ao CAE a informação considerada relevante para o exercício das competências do CGS e 

das suas Comissões, disponibilizando-a atempadamente aos membros do CGS. 

4. O Presidente do CGS é, temporariamente, substituído no seu impedimento e nas suas faltas pelo 

membro por ele designado, ouvidos os restantes membros.  

 

CAPÍTULO II 

FUNCIONAMENTO 

 

ARTIGO 5º 

SESSÕES PLENÁRIAS 

1. O CGS exerce as suas atribuições e formaliza-as em reunião designada por sessão plenária.  

2. O CGS reúne-se, ordinariamente, em sessão plenária pelo menos uma vez por mês, por norma, 

no mesmo dia da semana e à mesma hora e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu 

Presidente, por iniciativa própria ou mediante solicitação de qualquer dos seus membros devendo 

esta solicitação ser deviamente justificada com observância das regras abaixo.  
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3. O CGS não pode deliberar, em sessão plenária, sem que esteja presente ou representada a 

maioria dos membros do CGS.  

4. As deliberações são tomadas, nas sessões plenárias, pela maioria dos membros presentes e a 

votação feita de forma pública, salvo deliberação prévia em contrário.  

5. As sessões plenárias são convocadas pelo Presidente do CGS, em regra, com 5 dias úteis de 

antecedência relativamente ao dia marcado para a sua realização com observância das seguintes 

regras:  

a. A Ordem de Trabalhos (OT) de cada reunião consta obrigatoriamente da respetiva convocatória, 

e com a mesma serão distribuídos todos os documentos de suporte informativo ou deliberativo;  

b. Não podem ser tratados assuntos para além dos que constem da convocatória, exceto se a 

totalidade dos membros presentes der o seu acordo;  

c. É permitido aos membros do CGS e ao Presidente do CAE formularem propostas de inclusão de 

assuntos na Ordem de Trabalhos, mas devem fundamentar e comunicar ao Presidente a pretensão 

e a reunião em que desejam o agendamento, com adequada antecedência, facultando, caso se 

justifique e em tempo útil, a documentação de apoio e eventual proposta de deliberação.  

6. Em circunstâncias excecionais, devidamente fundamentadas, a convocatória e os documentos de 

suporte informativo ou deliberativo podem ser apresentados fora do prazo referido no n.º 5.  

7. As deliberações do CGS, formalmente, recaem sobre Relatórios, Pareceres e Recomendações, os 

quais serão identificados pelo assunto sobre que versam, datados e numerados sequencial e, 

distintamente, por cada uma daquelas três categorias de documentos.  

8. O Presidente pode designar, com a concordância dos próprios, um ou mais relatores para cada 

assunto ou tema ou definir um método para a sua designação, tendo sempre em consideração a 

habilitação profissional específica e a experiência curricular dos membros do CGS. Tendo sido 

constituídas comissões, para os assuntos sobre que elas versem, os relatores são designados de 

entre os seus membros.  

9. O sistema de votação nas sessões plenárias admite o voto positivo, o negativo e a abstenção, e, 

se outro método não for especialmente requerido e aprovado pela maioria dos membros presentes, 

o voto é sempre expresso oral ou gestualmente e a declaração de voto sempre formulada por 

escrito de forma sucinta.  

10. O CGS pode emitir o seu parecer prévio, quando solicitado pelo CAE, sobre qualquer matéria 

que considere conveniente e urgente, mediante pedido escrito e fundamentado.  

11. Por convite do Presidente, precedendo solicitação ou não de algum dos membros, podem 

participar nas reuniões do CGS, sempre que se justifique, um ou mais membros do CAE para dar 

esclarecimentos ou prestar informações, apresentar política de gestão, situação patrimonial, 
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financeira e evolução prospetiva dos negócios, relacionamento com entidades reguladoras, plano 

de desenvolvimento e outros factos relevantes.  

12. Por convite do Presidente, precedendo solicitação ou não de algum dos membros, o Auditor e o 

ROC podem participar nas reuniões do CGS, para dar esclarecimentos e prestar informações.  

13. Podem também ser convocados a participar nas reuniões do CGS quaisquer elementos da 

estrutura da CEMG, em articulação com o CAE.  

 

ARTIGO 6º 

COMISSÕES 

1. Sem prejuízo da manutenção da responsabilidade pelo exercício das respetivas competências 

enquanto órgão social e do disposto no n.º 2 do presente artigo, o CGS constitui Comissões 

Permanentes e Comissões Eventuais compostas por alguns dos seus membros, sempre que 

considere conveniente e adequado, delegando nelas o exercício de determinadas funções 

específicas. 

2. O CGS dispõe de uma Comissão para as Matérias Financeiras, por força e nos termos das 

disposições combinadas do nº 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei nº 225/2008 de 20 de Novembro e do 

artigo 444º, nº 5 do Código das Sociedades Comerciais, composta maioritariamente por membros 

independentes nos termos previstos no artigo 31.º-A, n.º3 do Regime Geral das Instituições de 

Crédito e Sociedades Financeiras (RGICSF).  

3. As Comissões Eventuais têm natureza temporária e constituem-se especificamente para o 

exercício de determinadas funções, dissolvendo-se com a conclusão dessas funções.  

4. A composição das Permanentes, incluindo a Comissão para as Matérias Financeiras, e das 

Comissões Eventuais serão compostas, sujeita à regra prevista no n.º 6 do presente artigo, pelos 

membros incluindo o respetivo Presidente e quando justificado o Vice-Presidente, que venham a ser 

designados em sessão plenária do CGS, sob proposta fundamentada do seu Presidente.  

5. À Comissão para as Matérias Financeiras incumbe o exercício das funções previstas no artigo 

441.º do Código das Sociedades Comerciais, em particular as seguintes:  

a. Fiscalizar a eficácia dos sistemas e procedimentos de auditoria interna, de controlo interno, de 

controlo de risco e de contabilidade;  

b. Acompanhar a respetiva atividade e fiscalizar a respetiva independência;  

c. Apreciação dos relatórios de controlo interno, compliance, auditoria, certificação de contas e 

apresentação dos mesmos ao CGS acompanhados da correspondente proposta de parecer;  
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d. Apresentação ao CGS dos documentos curriculares de suporte da proposta a apresentar à 

Assembleia Geral da CEMG para nomeação do ROC, nos termos dos Estatutos da CEMG.  

6. As Comissões submetem para aprovação do CGS, em sessão plenária, os regulamentos internos 

que disciplinam o seu funcionamento e a contratação de assessoria externa especializada quando 

tal assessoria seja necessária para o exercício das suas funções.  

7. As Comissões devem aprovar, em tempo útil, um plano anual de atividades, dele dando 

conhecimento ao CGS através do respetivo Presidente, e elaborar um relatório anual sobre a sua 

atividade, o qual será submetido à apreciação do CGS e fará parte integrante do relatório anual 

deste.  

 

ARTIGO 7º 

MEMBROS 

1. Os membros do CGS devem ser maioritariamente independentes, por força do artigo 31.º-A, 

n.º3 do RGICSF, e preencher, a todo o tempo, os requisitos de adequação necessários para o 

exercício dos respetivos cargos, designadamente em termos de idoneidade, qualificação 

profissional, independência e disponibilidade, em conformidade com o previsto nos artigos 30.º-D a 

32.º e 33.º do RGICSF e atenta a Política Interna de Seleção e Avaliação da Adequação dos 

Membros do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo da CEMG 

(“Política Interna de Seleção e Avaliação”). 

2. Os membros do CGS participam, com assiduidade, sem quaisquer limitações ou 

condicionamentos na atividade desenvolvida pelo CGS, individual ou coletivamente, e devem agir 

sempre de acordo com elevados padrões de diligência profissional, isenção e lealdade na 

prossecução do interesse da CEMG, sendo-lhes expressamente vedado utilizar informação a que 

tenham acesso no desempenho das suas funções ou por virtude desse desempenho em qualquer 

operação financeira ou para recomendar ou desaconselhar tais operações.  

3. Os membros do CGS devem exercer as suas funções com reserva e discrição, abstendo-se em 

particular de prestar declarações públicas ou fornecer informações que não estejam ao dispor do 

público em geral, por iniciativa própria ou a pedido dos meios de comunicação social. 

4. Os membros do CGS devem informar o Presidente sobre a existência de eventuais situações de 

incompatibilidades ou de conflitos de interesse que surjam no exercício do cargo e, por sua 

iniciativa, abster-se da prática de atos e da sua participação sempre que estejam em causa e 

enquanto permanecerem as referidas situações, em conformidade com a Política Interna de Seleção 

e Avaliação e atento o disposto no artigo 8.º do presente Regulamento.  
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5. A não presença reiterada em reuniões ou a não participação prolongada de um membro na 

atividade do CGS, injustificadamente, persistindo a ausência de pedido de suspensão ou declaração 

de renúncia do próprio, é confirmada em sessão plenária do CGS por iniciativa do Presidente, e será 

comunicada à Assembleia Geral da CEMG acompanhada de proposta de procedimento.  

6. O CGS solicita à CEMG, e proporciona aos seus membros instalações e equipamento de 

escritório e de comunicações adequados ao exercício das suas funções, individual ou coletivamente 

executadas, de acordo com os mais rigorosos critérios de contenção de custos.  

 

ARTIGO 8.º 

INCOMPATIBILIDADES E INDEPENDÊNCIA 

1. Para além de outras especificamente aplicáveis, os membros do CGS estão sujeitos ao regime de 

incompatibilidades previsto nas alíneas a), b), c), d), e), g) e h) do n.º 1 do artigo 414º-A, ex vi 

artigo 434º, n.º 4, e do artigo 437º, n.º 1, todos do Código das Sociedade Comerciais. 

2. Os membros da Comissão para as Matérias Financeiras estão sujeitos, para além das 

incompatibilidades previstas no n.º 1 do presente artigo, à incompatibilidade prevista na alínea f) 

do n.º 1 do artigo 414.º-A, ex vi artigo 444.º, n.º 3, e do artigo 437º, n.º 1, todos do Código das 

Sociedade Comerciais. 

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores e na Política, os membros do CGS apenas 

podem exercer atividade em instituição concorrente da CEMG ou exercer funções no Montepio 

Geral Associação Mutualista mediante autorização da Assembleia Geral da CEMG desde que não 

pondo em causa, em particular, os requisitos de independência e disponibilidade a que os membros 

do CGS se encontram sujeitos.  

4. Considera-se independente o membro do CGS que não esteja associado a qualquer grupo de 

interesses específicos na CEMG nem se encontre em alguma circunstância suscetível de afetar a sua 

isenção de análise ou de decisão, nomeadamente em virtude de se verificar qualquer uma das 

situações a seguir indicadas, seja em relação a si, seja em relação ao cônjuge e a parente ou afim na 

linha reta, e até ao 3º grau, inclusive, na linha colateral: 

a. Ser titular, exercer funções de administração, ter vínculo contratual ou atuar em nome ou por 

conta de titulares de unidades de participação do Fundo de Participação da CEMG superior a 2% 

do capital institucional; 

b. Ser membro do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Conselho Geral do 

Montepio Geral Associação Mutualista; 

c. Ter sido reeleito por mais de dois mandatos, de forma contínua ou intercalada.  
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ARTIGO 9.º 

DESTITUIÇÃO COM JUSTA CAUSA 

1. Tendo em conta a Política Interna de Seleção e Avaliação, o CGS apreciará eventuais casos de 

violação dos deveres que recaem sobre os seus membros e, caso entenda que relativamente a um 

membro existe uma infração grave dos seus deveres, o CGS deliberará sobre a apresentação de 

uma proposta para a sua destituição com justa causa pela Assembleia Geral. 

2. A instrução do processo de apreciação de atuação dos membros do CGS poderá ser delegada, no 

todo ou em parte, no Comité de Avaliações. 

 

ARTIGO 10º 

SECRETARIADO 

1. As Sessões Plenárias são secretariadas por técnico habilitado indicado pelo Presidente e recrutado 

junto da CEMG, designado por Secretário. 

2. Compete ao Secretário lavrar a ata das reuniões das Sessões Plenárias e das Comissões, 

promover o registo dos atos sociais a ele sujeitos e certificá-los.  

3. Compete ainda ao Secretário:  

a. A gestão de todo o expediente do CGS e assegurar a sua distribuição pelos membros, de acordo 

com as orientações do Presidente;  

b. As tarefas de elaboração e acompanhamento da execução do orçamento do CGS e elaboração 

de uma conta anual, em articulação com os serviços da direção de planeamento da CEMG;  

c. Organizar e gerir o arquivo do CGS;  

d. Prestar aos membros o apoio administrativo e técnico de que necessitem para o exercício das 

suas funções.  

4. O Secretário exerce a sua atividade no CGS e depende funcional e hierarquicamente do 

Presidente.  

5. O Secretário é coadjuvado no exercício das suas funções por quadros técnicos e ou 

administrativos, recrutados junto da CEMG de acordo com os mais rigorosos princípios de 

contenção de custos.  
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ARTIGO 11º 

INFORMAÇÃO RELEVANTE 

1. O relacionamento entre o CGS e o CAE é norteado por princípios de lealdade e cooperação 

recíprocas, respeito mútuo pela esfera de competências de cada, e no firme propósito da 

prossecução dos interesses da CEMG.  

2. O CGS, em aplicação dos Estatutos da CEMG e da lei, tendo em consideração as suas atribuições 

de acompanhamento e supervisão da atividade da CEMG, em articulação com o CAE, definirá, por 

deliberação sua, a informação e os documentos de suporte sobre a atividade da CEMG de que 

necessita para o exercício das suas funções, bem como estabelecerá o modo, a periodicidade e os 

prazos de envio.  

3. Sem prejuízo de solicitação avulsa de informação, quando se justifique, o CGS em articulação 

com o CAE institui, por deliberação sua, um sistema que permita normalizar e automatizar a 

remessa e receção de toda a informação de que deve dispor, mediante recurso preferencial a meios 

informáticos.  

4. A informação, elementos ou esclarecimentos de que os membros necessitem para o exercício das 

suas funções são dirigidos ao Presidente que providencia por sua solicitação ao CAE, assim como a 

sua circulação por todos os restantes membros.  

5. Recebidas as respostas do CAE são as mesmas de imediato distribuídas por todos os membros, 

mesmo que tenham sido requeridas por apenas um membro.  

6. O CGS e o CAE, podem realizar reuniões conjuntas, sempre que o considerem e em que se 

debatem a estratégia, a política de negócios, a situação da CEMG e do Grupo, assim como os riscos 

associados aos negócios.  

7. Todos os pedidos dos membros respeitantes a elementos, informações ou esclarecimentos de 

que necessitem são formulados por escrito e fundamentados.  

 

ARTIGO 12º 

RELATÓRIO ANUAL 

1. O CGS elabora anualmente um relatório sobre a sua atividade e apresenta-o à Assembleia Geral 

da CEMG para apreciação em conjunto com os documentos de prestação de Contas.  
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2. O relatório anual do CGS será divulgado no sítio da internet da CEMG em conjunto com os 

documentos de prestação de contas.  

3. O relatório anual contém, designadamente:  

a. A descrição geral e a apreciação da atividade desenvolvida e bem assim da atividade das 

comissões e grupos de trabalho;  

b. A menção ao relacionamento institucional com o CAE, ROC e Auditor Externo;  

c. Relatório da atividade e parecer da Comissão para as Matérias Financeiras sobre Relatório e 

Contas;  

d. Anexo com todos as deliberações, pareceres e recomendações aprovados no decurso do ano.  

 

ARTIGO 13º 

CONFIDENCIALIDADE 

1. O conteúdo das reuniões do CGS tem a natureza confidencial, assim como toda documentação 

relativa à sua preparação e realização.  

2. Cada membro do CGS toma as providências necessárias para manter a confidencialidade dos 

documentos e informações que receba no âmbito da preparação e realização das reuniões, mesmo 

após a cessação do mandato.  

3. É assegurado que as pessoas que sejam convidadas a preparar, assistir ou participar nas reuniões 

do CGS assumem, previamente à reunião, o compromisso de manter a confidencialidade da 

informação acerca da qual venham a ter conhecimento.  

 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

ARTIGO 14º 

REVISÃO DO REGULAMENTO 

O presente regulamento interno pode ser alterado quando se mostre necessário, por proposta 

fundamentada e subscrita por pelo menos 1/3 do seus membros e aprovada por maioria qualificada 

de 2/3.  
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