
ASSOCIAÇÃO DE OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS 

MANDATO DE 2016 a 2018 

ATA Nº 23 de 21 de Dezembro de 2016 

REUNIÃO DO SECRETARIADO 

 

ADENDA 

 

Considerando que por solicitação de Camaradas (associados ou não) que se encontrem em 

situação de dificuldade económica para fazer face às despesas com a justiça nos processos 

judiciais em que estão envolvidos e que nessa qualidade o solicitem e sejam resultantes de 

atos em serviço e/ou missão, tendo por referência o art.º 20.º do EMFAR (proteção jurídica); 

situação despoletada com o ocorrido no 127.º Curso de Comandos. 

Considerando que perante esta possibilidade foi deliberada a abertura de uma conta na CGD.  

Considerando que deveria existir um regulamento relativo à gestão da conta referida, foi 

decidido, por unanimidade o seguinte: 

1.º  

Criar na CGD uma conta depósito à ordem – a denominar e a divulgar como Conta Solidária 

Nacional – para ajudar Camaradas que se encontrarem em situação de dificuldade económica 

para fazer face às despesas com a justiça nos processos judiciais em que estão envolvidos. 

2.º  

A Conta Solidária Nacional deve ser divulgada através e pelos meios de divulgação que a AOFA 

usa regularmente, solicitando-se aos ramos a sua divulgação. 

3.º  

A gestão da Conta Solidária Nacional obedecerá ao disposto nos pontos seguintes: 

1. Deverá ser uma conta exclusiva para ajudar Camaradas que se encontrem em situação de 

dificuldade económica para fazer face às despesas com a justiça nos processos judiciais em 

que estão envolvidos e que nessa qualidade o solicitem. 

2. Deverá ser uma conta movimentada nos mesmos termos que as restantes contas da AOFA, 

envolvendo sempre duas autorizações de entre os três elementos da direção que podem 

abrir contas em nome da AOFA: Presidente, Secretário-Geral, Tesoureiro. 

3. O apoio será realizado por capitação – transferência para as contas bancárias indicadas 

pelos Camaradas a apoiar; 

4. A ajuda a realizar será efetivada após a verificação cumulativa do seguinte 

a. Apresentação de justificação da necessidade de ajuda em documento autónomo 

assinado pelo(s) Camarada(s) que solicita(rem) ajuda; 



b. Apresentação de documentos de despesa, autênticos ou autenticados, com direta 

e expressa ligação a matéria judicial e ou judiciária, com relação a atos de 

patrocínio jurídico e/ou custas judiciais, identificando o Camarada a beneficiar 

com a ajuda; 

c. Deliberação pelo Conselho Nacional que mande efetivar a ajuda, devendo 

deliberar-se em especial sobre o seguinte: 

i. Se estão reunidas todas as condições para que o apoio financeiro seja 

efetivado; 

ii. Se o apoio financeiro se enquadra num processo que efetivamente esteja 

ao abrigo dos processos para os quais a AOFA criou especificamente a 

Conta Solidária; 

iii. No caso de existirem vários Camaradas envolvidos num mesmo processo, 

o critério de distribuição do apoio e dos montantes a transferir, será 

efetuado de forma equitativa, ou seja, tomando sempre por referência o 

valor mais baixo a despender. 

5. A conta e a sua gestão e movimentos pode ser auditada a qualquer momento pelo 

conselho fiscal da AOFA, por sua iniciativa ou a pedido dos sócios. 

6. A cada momento os valores existentes na conta terão como destino exclusivo os apoios 

anteriormente mencionados, comprometendo-se a AOFA a nunca os utilizar para 

quaisquer outros fins senão aqueles para os quais a conta foi especificamente criada. 

 

 


