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EDITAL 

Nº 11/IX-4º/2008  
 

(O Orçamento de Estado e os Eleitos das Freguesias) 

 
 

EU, JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DO CONCELHO DE ALMADA 

 

Faço público que na Reunião da Sessão Extraordinária, realizada no dia 17 

de Novembro de 2008, a Assembleia Municipal aprovou a seguinte 

Moção/Deliberação:  

 

MOÇÃO/DELIBERAÇÃO 

 

Considerando que o Orçamento de Estado, no que concerne às Freguesias, para 

além de não contemplar as verbas correspondentes a compromissos já 

assumidos pelo Governo no respeitante a protocolos de Modernização 

Administrativa e de atribuição dos Kit's de primeira intervenção no combate 

aos fogos florestais, ainda em divida,  não prevê as verbas destinadas ao 

pagamento das remunerações dos eleitos em regime de permanência (tempo 

inteiro ou meio tempo), cujo direito consagrado na lei 11/95, de 18 de 

Abril, no seu artigo 10º, refere que o valor das remunerações e encargos 

dos eleitos das freguesias deve ser assegurado directamente pelo Orçamento 

de Estado; 

 

Considerando que tal facto consubstancia, eventualmente, um lapso, os 

Presidentes das Juntas de freguesia do Concelho de Almada, já expressaram a 

sua preocupação, através de uma carta dirigida ao Sr. Primeiro Ministro, 

para que a situação seja corrigida; 

 

Considerando que estas situações para além de configurarem o incumprimento 

das leis enunciadas, abalam o normal funcionamento da actividade das 

Freguesias e o seu equilíbrio financeiro; 

 

A Assembleia Municipal de Almada, reunida em 17 de Novembro de 2008, 

delibera manifestar a sua solidariedade para com as Freguesias abrangidas 
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por esta discricionariedade e exigir ao Senhor Primeiro Ministro a 

correcção imediata da situação. 

 
 

POR SER VERDADE SE PUBLICA O PRESENTE «EDITAL» QUE VAI POR MIM ASSINADO E 

IRÁ SER AFIXADO NOS LUGARES DO ESTILO DESTE CONCELHO. 

 

Almada, em 18 de Novembro de 2008 

 
 
                                                O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL 

 

(JOSÉ MANUEL MAIA NUNES DE ALMEIDA) 
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