
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

PROPOSTA DE LEI N.º 132/IX

ALTERA PELA TERCEIRA VEZ A LEI N.º 11/96, DE 18 DE 

ABRIL, QUE ESTABELECE O REGIME APLICÁVEL AO 

EXERCÍCIO DO MANDATO DOS MEMBROS DAS JUNTAS DE 

FREGUESIA

Exposição de motivos

A Carta Europeia da Autonomia Local, ratificada pela Resolução da 

Assembleia da República n.º 28/90, de 13 de Julho, estabelece que o 

estatuto dos representantes eleitos localmente deve assegurar o livre 

exercício do seu mandato, devendo permitir uma compensação financeira 

adequada das despesas efectuadas no exercício do mandato.

A Lei n.º 11/96, de 18 de Abril, alterada pela Lei n.º 169/99, de 18 de 

Setembro, e pela Lei n.º 87/2001, de 10 de Agosto, estabelece o regime 

aplicável ao exercício do mandato dos membros das juntas de freguesia, 

prevendo no seu artigo 7.º que os presidentes, tesoureiros e secretários das 

juntas de freguesia que não exerçam os referidos mandatos em regime de 

permanência têm direito a uma compensação mensal para encargos, nos 

termos e condições aí fixados.

Tendo surgido dúvidas sobre o correcto enquadramento das referidas 

compensações no âmbito da sua tributação para efeitos do imposto sobre os 

rendimentos das pessoas singulares (IRS), importa clarificar a natureza das 

referidas compensações, o que se promove por via do presente diploma.
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Assim:

Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 197.º da Constituição, o 

Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de lei:

Artigo 1.º

Aditamento ao artigo 7.º da Lei n.º 11/96, de 18 de Abril

É aditado um n.º 3 ao artigo 7.º da Lei n.º 11/96, de 18 de Abril, com 

a seguinte redacção:

«Artigo 7.º

Abonos aos titulares das juntas de freguesia

1. - (…)

a) (…)

b) (…)

c) (…)

2. - (…)

3. - A compensação mensal para encargos tem a natureza de ajuda 

de custo para todos os efeitos legais.»
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Visto e aprovado em Conselhos de Ministros de 27 de Maio de 2004. 

— O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso — O Ministro dos 

Assuntos Parlamentares, Luís Manuel Gonçalves Marques Mendes.


