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ANS – Associação Nacional de Sargentos – R. Barão de Sabrosa, 57 – 2º - 1900-088 Lisboa 

 Tel: 218 15 4 966 • Fax: 218 154 958 • E-mail: contacto@ans.pt 

AOFA – Associação de Oficiais das Forças Armadas –  R. Infanta Dona Santa Isabel, 27-C,  2780 Oeiras  

Tel: 214 417 744 • Fax 214 406 802 • E-Mail: aofa@sapo.pt 

AP – Associação de Praças – Rua Varela Silva, Lote 12 –Loja B – 1750-403 Lisboa  

Tel: 217 552 939  • Fax: 214 056 487 • E-Mail: geral@apracas.pt 
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27 de Novembro de 2012 
 
Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal 

 
 
Assunto: Orçamento de Estado para 2013 
 
Hoje, a partir das 18H00, numa iniciativa levada a cabo por camaradas nossos que, em Lisboa, 

promoverão uma Vigília em Belém e a entrega de um documento a Sua Exa. o Senhor 

Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, entendemos nós, 

militares que residimos e/ou prestamos serviço na região do município a que V.Exa preside, 

em representação das Associações Profissionais de Militares, por iguais motivos e em 

solidariedade com os nossos camaradas em Lisboa, manifestar a Sua Exa. o Senhor Presidente 

da Câmara Municipal, a preocupação que nos acompanha face ao que o Orçamento do 

Estado para 2013 preconiza, atentas: 

•  As consequências que daí advirão para as Forças Armadas, para os militares e suas 

famílias; 

• O que representará para a economia local e o desenvolvimento da região; 

• E o facto de inúmeros especialistas apresentarem fundadas dúvidas, por nós 

corroboradas, sobre a constitucionalidade de medidas de austeridade nele constantes. 

Preocupação que nos leva a solicitar a V.Exa. que diligencie os seus melhores ofícios no 

sentido de que, tais preocupações, sejam levadas ao conhecimento de Sua Exa. o Senhor 

Presidente da República, acompanhadas pelo pedido de não promulgação do Orçamento do 

Estado para 2013, suscitando, em seu lugar, a fiscalização da sua constitucionalidade junto do 

Tribunal Constitucional. 

Com os melhores cumprimentos 
 

Pelas Associações Profissionais de Militares 
O Núcleo de Delegados Regionais 
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