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SUPLEMENTO 

S U M Á R I O 

Conselho de Ministros 
Decreto no 4/93: 

Actualiza as pensões de aposentação, de sobrevivência, de 
sangue e por serviços excepcionais e relevantes prestados 
ao Pais concedidas anteriormente a 1 de Outubro de 1992, 
em concordância com os vencimentos fixados pela tabela 
aprovada pelo Decreto no 26/92, de 30 de Setembro 

C0NSELHO DE MINISTROS 

Decreto n.° 4/93 
de 18 de Maio 

Por Decreto n 0 41/90, de 29 de Dezembro, for aprovada 
a tabela de vencimentos a praticar no aparelho de Estado, 
reajustada posteriormente por Decretos n os 22/91, de 14 de 
Novembro e 26/92, de 30 de Setembro, contemplando os 
funcionários em actividade de serviço e atribuindo uma 
percentagem sobre o valor das pensões concedidas aos 
funcionários na situação de aposentados 

Em consequência criou-se um desajustamento não só 
entre funcionários no activo e funcionários aposentados 
mas em particular entre estes últimos, já que o valor da 
pensão a conceder varia de acordo com o vencimento em 
vigor no momento da aposentação, mantendo se idêntica 
categoria e tempo de serviço 

Tornando-se de justiça atender à difícil situação econó-
mica criada a muitos servidores do Estado que ao longo 

de muitos anos dedicaram ao serviço público o melhor dos 
seus esforços e capacidades, ao abrigo do disposto na alí-
nea g) do n ° 1 do artigo 153 da Constituição da Repu-
blica, o Conselho de Ministros decreta 

Artigo 1 As pensões de aposentação, de sobrevivência, 
de sangue e por serviços excepcionais e relevantes pres-
tados ao País, concedidas anteriormente a 1 de Outubro 
de 1992, são actualizadas em concordância com os ven-
cimentos fixados pela tabela aprovada pelo Decreto n ° 26/ 
/92, de 30 de Setembro 

Art 2 No caso da categoria ou função do beneficiário 
da pensão ter sido extinta ou não ter correspondência na 
nomenclatura aprovada pelo Decreto n° 41/90, de 29 de 
Dezembro, será considerada para o efeito da actualização 
a categoria ou função equivalente, de acordo com as tabe-
las aprovadas pela Resolução n 0 3/91, de 4 de Março, do 
Conselho Nacional da Função Pública 

Art 3 As pensões referidas no artigo 1 serão automa-
ticamente actualizadas do acordo com as alterações a intro-
duzir na tabela de vencimentos correspondente aos funcio-
nários da mesma categoria ou função em actividade de 
serviço 

Art 4 Compete ao Ministério das Finanças a actualiza 
ção das respectivas pensões 

Art 5 O presente decreto produz efeitos a parir de 1 de 
Julho de 1993 

Aprovado pelo Conselho de Ministros 

Publique-se 

O Primeiro-Ministro, Mário Fernandes da Graça Met 
chungo 


