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PROPOSTA DE LEI N.º 226/X
Aprova o Orçamento do Estado para 2009
Proposta de alteração

O artigo 30.º da Proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2009 passa a ter a seguinte
redacção:
Artigo 30.º
[…]
1 - […]
2 - […]
3 - […]
4 - […].
5 - […]
6 - […]
7 - O montante global do FFF referido no número anterior integra, nos termos do
n.º 5 do artigo 32.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, as verbas necessárias para
o pagamento das despesas relativas à compensação por encargos dos membros
do órgão executivo da freguesia, bem como as senhas de presença dos membros
do órgão deliberativo para a realização do número de reuniões obrigatórias, nos
termos da lei.
8 - O montante referido no número anterior engloba o pagamento de todos os
montantes devidos aos membros dos órgãos das juntas de freguesia pelo
exercício das suas funções, designadamente os devidos a título de remuneração.
9 - Nas situações em que os encargos referidos no número anterior, respeitadas as
condições previstas no artigo 27.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei n.º 5-A/2002 de 11 de Janeiro, ultrapassem as receitas totais da
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freguesia, pode esta requerer, junto da Direcção-Geral das Autarquias Locais, o
financiamento do montante em excesso.
10 -

É retida do FFF, de forma proporcional à dotação prevista no mapa XX, a

verba necessária para fazer face à despesa referida no número anterior.
11 -

Para efeitos do disposto nos n.ºs 1 e 4 do artigo 29.º, no n.º 4 do artigo 32.º, no n.º

2 do artigo 57.º e no n.º 2 do artigo 60.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, o
apuramento da capitação nestes referida é feito tendo em conta a soma do imposto
municipal sobre imóveis (IMI), do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de
imóveis (IMT), do imposto municipal sobre veículos (IMV), da parcela do produto de
imposto único de circulação (IUC) que constitui receita dos municípios e da
participação municipal no IRS indicada na coluna (5) do mapa XIX em anexo.

Assembleia da República, 21 de Novembro de 2008

Os Deputados,

2

1160P1160P

3

