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Grupo Parlamentar 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 107/XIV/2.ª 

 

Altera os termos do exercício do mandato a meio tempo dos titulares das juntas de 

freguesia 

 

 

Artigo 2.º 

Alteração à Lei n.º 169/99, de 18 de setembro 

O artigo 27.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua redação atual, passa a ter 

a seguinte redação: 

«Artigo 27.º 

[…] 

1 - Em todas as juntas de freguesias o presidente pode exercer o 

mandato em regime de meio tempo ou a tempo inteiro  

2 - [Revogado]. 

3 - […]: 

a) [Revogada]; 

b) [Revogada];  

c) […]. 

d) […]. 

  

4 - […]. 

5 - […]. 
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6 - A possibilidade de exercício de funções a meio tempo nos 

termos do n.º 1, cujo pagamento de remunerações e encargos é 

assegurada pelo Orçamento do Estado, habilita igualmente o 

exercício de funções em regime de tempo inteiro, caso em que a 

remuneração e encargos remanescentes são assegurados pelo 

orçamento próprio da freguesia. 

7 - […]. 

8 - O valor base da remuneração do presidente da junta de freguesia em 

regime de meio tempo é fixado em metade de cada escalão 

estabelecido nas alíneas do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 11/96, de 18 

de abril, na sua redação atual.» 

 

Artigo 3.º 

Norma revogatória 

São revogados o n.º 2 e as alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 27.º da Lei n.º 169/99, 

de 18 de setembro, na sua redação atual. 

 

Assembleia da República, 7 de outubro de 2021. 

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda, 

 

 


