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O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente 
o artigo 287º, nº 4, 

Tendo em conta o Regulamento (UE) 2017/1939 do Conselho, de 12 de outubro 
de 2017, que dá execução a uma cooperação reforçada para a instituição da 
Procuradoria Europeia ("regulamento relativo à Procuradoria Europeia"), 

Tendo em conta a Decisão 001/2020 do Colégio da Procuradoria Europeia,  
de 29 de setembro de 2020, que estabelece regras relativas às condições de  
emprego dos procuradores europeus delegados, conforme alterada e completada, 

Tendo em conta o pedido de parecer apresentado pela Procuradoria Europeia  
ao Tribunal de Contas Europeu, em 22 de novembro de 2022, sobre a sua proposta  
de alteração das regras relativas às condições de emprego dos procuradores europeus 
delegados com vista ao ajustamento da sua remuneração de base, 

Tendo em conta o Parecer 05/2022 do Tribunal de Contas Europeu sobre a anterior 
proposta da Procuradoria Europeia de alteração das referidas condições de emprego, 

Considerando o seguinte: 

1) A Procuradoria Europeia não paga o abono por filho a cargo concedido pela UE 
aos procuradores europeus delegados, mas estes beneficiam do abatimento fiscal 
correspondente na sua remuneração. 

2) Num acórdão do Tribunal Geral da União Europeia (processo T-484/18), foi 
confirmado, a este propósito, que os trabalhadores das instituições da UE que 
não têm direito a abono por filho a cargo e não o recebem do seu empregador 
também não têm direito, na remuneração paga pela UE, ao abatimento fiscal 
correspondente previsto no Regulamento (CEE, Euratom, CECA) nº 260/68 do 
Conselho, de 29 de fevereiro de 1968, que fixa as condições e o processo 
de aplicação do imposto estabelecido em proveito das Comunidades Europeias. 

3) O Serviço Jurídico da Comissão informou os serviços competentes da Comissão, 
que por sua vez informaram a Procuradoria Europeia, em outubro de 2022, de 
que os procuradores europeus delegados não podem beneficiar do abono por 
filho a cargo concedido pela UE e que os abonos de família recebidos de um 
Estado-Membro não lhes dão direito ao abatimento fiscal. 

ADOTOU O SEGUINTE PARECER: 

  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj?locale=pt
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_pt
https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=61916
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A01968R0260-20021003
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1F858760B6E6BDAAA182809F1023AA45?text=&docid=224393&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12386380
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A01968R0260-20021003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/?uri=CELEX%3A01968R0260-20021003
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Introdução 
01 Cada Estado-Membro participante tem pelo menos dois procuradores europeus 
delegados que residem no seu país de origem. A Procuradoria Europeia contrata estes 
procuradores europeus delegados como consultores especiais, em conformidade com 
o Regime Aplicável aos Outros Agentes. 

02 A Procuradoria Europeia propõe uma alteração às condições de emprego dos 
procuradores europeus delegados: a Decisão 001/2020 do Colégio da Procuradoria 
Europeia, que estabelece regras relativas às condições de emprego dos procuradores 
europeus delegados, alterada e completada pelas Decisões 017/2021 e 103/2021 
do Colégio da Procuradoria Europeia, e que fixa atualmente a remuneração dos 
procuradores europeus delegados em 80% da remuneração de um funcionário com 
grau AD9, seria alterada do seguinte modo: 

Artigo 14º, nº 1, alínea a): uma remuneração mensal de base do nível 1 da escala 
referida no artigo 12º da presente Decisão, que corresponde à remuneração 
mensal de base de um funcionário do grupo de funções AD, grau 9, escalão 1, tal 
como consta do quadro do artigo 66º do Estatuto. A remuneração mensal de base 
aumenta 6% por cada nível seguinte desta escala. 

03 A Procuradoria Europeia informou o Tribunal de que esta proposta se destina 
a aumentar a atratividade dos lugares de procurador delegado europeu nos 
Estados-Membros e substitui a sua proposta de abril de 2022 de pagar a estes 
profissionais o abono por filho a cargo. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_pt
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_pt
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2021-04/2021.017_Amendment_CoE_EDPs.pdf
https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2022-03/EPPO_Consolidated_version_Decision_103.2021_on_Declaration_of_interests.pdf
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Observações gerais 
04 O regulamento relativo à Procuradoria Europeia estipula que esta entidade 
é independente e que os procuradores europeus delegados são contratados como 
consultores especiais. O Regime Aplicável aos Outros Agentes (artigo 123º), aplicável 
aos consultores especiais, confere à Procuradoria Europeia competência para fixar 
o nível salarial dos procuradores delegados europeus, tendo em conta os limites 
orçamentais e outros condicionalismos jurídicos. Por conseguinte, o Tribunal não 
se pronuncia sobre a escala e a natureza do aumento das remunerações proposto. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A01962R0031-20140501
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Observações específicas 

Requisitos orçamentais 

05 A alteração proposta da remuneração dos procuradores europeus delegados 
implicará um aumento de 25% da remuneração mensal de base de todos estes 
profissionais, o que terá custos entre 2,4 milhões de euros e 3,8 milhões de euros 
em 2023, segundo estimativas da Procuradoria Europeia. Trata-se de um aumento 
significativo em relação à anterior alteração proposta pela Procuradoria Europeia, que 
visava atribuir aos procuradores europeus delegados com filhos o abono por filho 
a cargo concedido pela UE, e cujo custo esta entidade estimou em 0,8 milhões de 
euros por ano. O orçamento atual para a remuneração dos procuradores europeus 
delegados para 2023, antes de se considerar o impacto da alteração proposta, 
é de 9,8 milhões de euros (de um orçamento total da Procuradoria Europeia 
de 65,5 milhões de euros). 

06 Como o Tribunal observou no seu Parecer 05/2022, estes custos suplementares 
terão de ser considerados no âmbito de futuros debates orçamentais anuais. 

07 O Tribunal assinala que, no parecer de 11 de janeiro de 2023 sobre a proposta 
da Procuradoria Europeia, os serviços da Comissão afirmaram que só podem dar a sua 
aprovação se o aumento estrutural proposto não exigir contribuições financeiras 
adicionais da União. 

Abatimento fiscal 

08 Na sequência do acórdão do Tribunal Geral da União Europeia pertinente 
(processo T-484/18), e tal como reconhecido pela Procuradoria Europeia e pela 
Comissão, não existe qualquer base jurídica para conceder o abatimento fiscal da UE 
aos procuradores europeus delegados. A Procuradoria Europeia deve avaliar 
a possibilidade de solicitar aos procuradores europeus delegados a reposição 
do abatimento fiscal da UE concedido nos últimos dois anos, em conformidade com 
o artigo 17º, nº 1, da Decisão 001/2020 do Colégio, que prevê que qualquer montante 
indevidamente recebido deve ser objeto de reposição quando o beneficiário 
do pagamento tiver conhecimento da irregularidade, ou quando esta for tão evidente 
que dela não poderia deixar de ter conhecimento. 

  

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/DocItem.aspx?did=61916
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1F858760B6E6BDAAA182809F1023AA45?text=&docid=224393&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=12386380
https://commission.europa.eu/news/decision-college-european-public-prosecutors-office-29-september-2020-laying-down-rules-conditions-2020-10-13_pt
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Observações finais 
09 A Procuradoria Europeia tem o direito de decidir sobre a remuneração dos 
procuradores europeus delegados. O aumento proposto da remuneração dos 
procuradores europeus delegados representaria um custo adicional significativo para 
a Procuradoria Europeia e deve ser debatido e acordado com a Comissão Europeia no 
âmbito de futuros orçamentos. A Procuradoria Europeia deve também avaliar 
a possibilidade de solicitar aos procuradores europeus delegados a reposição 
do abatimento fiscal da UE concedido nos últimos dois anos. 

O presente parecer foi adotado pela Câmara V, presidida por Jan Gregor, Membro 
do Tribunal de Contas, no Luxemburgo, na sua reunião de 24 de janeiro de 2023. 

 Pelo Tribunal de Contas 

 

 Tony Murphy 
 Presidente 
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O logótipo do TCE não pode ser utilizado sem o seu consentimento prévio. 

https://www.eca.europa.eu/pt/Pages/Transparency-portal-home.aspx
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	Introdução
	Observações gerais
	Observações específicas
	Requisitos orçamentais
	Abatimento fiscal

	Observações finais
	cover-opinion 1-2023-PT.pdf
	Introdução
	Observações gerais
	Observações específicas
	Observações relacionadas com a proposta de revisão do Regulamento Financeiro
	Redação do novo artigo 220º-A
	Medidas importantes a executar pela Comissão

	Observações relacionadas com as outras propostas do pacote
	Possível transferência de riscos para os orçamentos futuros


	Observações finais




