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Relatório de Audiência

Dia: 2 de novembro de 2012                                                                          

ENTIDADE: ASJP – Associação Sindical dos Juízes Portugueses.

ASSUNTO: Normas da Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 2013 que 
modificam o Estatuto dos Magistrados Judiciais.

Recebida em plenário da Comissão.

Síntese dos Temas Abordados:

O Senhor Presidente da Comissão começou por enquadrar a audiência no âmbito do 

início dos trabalhos de apreciação, na especialidade, da Proposta de Lei 103/XII/2.ª 

(GOV) – Aprova o Orçamento do Estado para 2013. De seguida, deu as boas vindas à 

delegação da ASJP, na pessoa do seu Presidente, recordou o parecer já emitido por 

esta Associação a propósito da iniciativa legislativa e, de imediato, deu a palavra à 

ASJP, que efetuou uma alocução inicial a propósito de normas constantes da Proposta 

de Lei:

 Artigo 26.º - Redução remuneratória;

 Artigo 27.º - Pagamento do subsídio de natal / Artigo 177.º - Sobretaxa em 

sede de IRS;

 Artigo 39.º - Alteração ao Decreto-Lei n.º 106/98, de 24 de abril;

 Artigo 40.º - Alteração ao Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro;

 Artigo 247.º - Norma revogatória.
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O Presidente da ASJP apresentou a sua fundamentação para diversas propostas 

relativas aos artigos suprarreferidas, recordando, ainda a exceção constante do 

articulado da Proposta de Lei relativamente a outra categoria.

Em sede de debate, intervieram os Senhores Deputados Hugo Velosa (PSD), Luís Pita 

Ameixa (PS), Teresa Anjinho (CDS-PP), João Oliveira (PCP), Pedro Filipe Soares (BE) 

e, em sede de segunda ronda, Isabel Moreira (PS), tendo o Presidente da ASJP 

intervindo, após cada intervenção, para responder às questões colocadas.

Diversas informações sobre a audiência, nomeadamente o parecer da ASJP, podem 

ser encontradas na página internet da Comissão.

De seguida, o Senhor Presidente da Comissão encerrou a audiência, agradecendo 

todas as informações e esclarecimentos prestados.

Palácio de São Bento, em 2 de novembro de 2012,

O Presidente,

Eduardo Cabrita


