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Parecer:      Despacho: 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 

FAQ’s ? Anotação de diploma? Publicação na Web? Elaboração de Circular? 

 

Informação n.º 814   Proc. 7.1.10     Data  27/11/2017 

 

 

Assunto: Responsabilidade sobre encargos com remunerações relativas ao exercício 

de funções em regime de permanência por Presidente de Junta de Freguesia  

  

        Através de e-mail enviado no passado dia 22 do mês corrente, e em decorrência 

do parecer prestado à Junta … por esta Direção Regional, transmitido através do nosso ofício 

n.º …, de 22/11/2017, é colocada a questão, segundo entendemos, relativa a apurar se, no 

caso de opção do respetivo Presidente da Junta pelo exercício de funções a tempo inteiro, 

  X  

mailto:drapma@madeira.gov.pt
http://www.madeira.gov.pt/drapma
file://///GRM-VM/DRAPL$/PastasComuns/intranet/new_intranet/oficios/modelo_circular.dot
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nos termos da al. b) do n.º 3 do art. 27.º da Lei n.º 169/99, de 18/091, é assegurado pelo 

Orçamento do Estado o pagamento do meio tempo a que se refere o n.º 1 do art. 27.º da 

mencionada Lei n.º 169/99, suportando o orçamento da freguesia o restante meio tempo. 

 Sobre o assunto cumpre-nos informar, concluindo, o seguinte: 

1. Conjugados os n.os 1 e 2 do art. 10.º da Lei n.º 11/96, de 18/04, alterada pela citada 

Lei n.º 169/99, verifica-se que no âmbito deste diploma, na sua redação inicial, a 

assunção de encargos pelo Orçamento do Estado, relativamente a remunerações 

nas situações de exercício de funções em regime de permanência pelos 

presidentes das juntas de freguesia, não abrangia as situações previstas nos n.os 3 

e 4 do, agora revogado, art. 3.º daquele diploma, normas aquelas que, atualmente, 

correspondem ao previsto no n.º 3 do art. 27.º da Lei n.º 169/99; 

2. Em paralelo com o que já previa o citado normativo anterior, o n.º 3 do art. 27.º da 

mencionada Lei n.º 169/99, ressalva, desde logo, para estes casos de opção pelo 

exercício de funções em regime de permanência, a tempo inteiro ou a meio tempo, 

a responsabilidade da freguesia pelos respetivos encargos, ancorando o seu texto 

na seguinte expressão: «Desde que suportado pelo orçamento da freguesia…»; 

3. No Portal Autárquico, em http://www.portalautarquico.pt/pt-PT/financas-

locais/transferencias/remuneracoes-eleitos-locais, sob o título «Remunerações dos 

Eleitos Locais pelo Orçamento do Estado» é invocado o normativo respeitante à 

matéria: «(art.º 27.º, n.os 1 e 2 da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro e art.º 10.º da 

Lei n.º 11/96)», donde decorre, afigura-se-nos, que é nos casos dos n.os 1 e 2 do 

art. 27.º que o encargo com as remunerações em causa é assegurado pelo 

Orçamento do Estado; 

4. O regime de exercício de funções ao abrigo do n.º 1 ou ao abrigo de qualquer das 

situações previstas no n.º 3 do art. 27.º da Lei n.º 169/99, conforme os casos, 

aplica-se com os seus efeitos, conforme a opção seguida pelo Presidente da Junta; 

5.  Em decorrência de tudo o que se referiu, se o Presidente da Junta optar, de acordo 

com a lei, pelo exercício de funções a tempo inteiro, nos termos da al. b) do n.º 3 do 

art. 27.º da Lei n.º 169/99, afigura-se-nos que será suportado pelo orçamento da 

                                                           
1 Com a última alteração introduzida pela Lei n.º 7-A/2016, de 30/03. 
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freguesia o encargo com os abonos correspondentes a essa opção, como, 

expressamente, determina a norma referida.               

 

 À consideração superior. 
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