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1. ENQUADRAMENTO 
 
1.1. O presente Relatório corresponde à actividade desenvolvida na primeira metade do mandato 

de 1998/2001 dos órgãos da ANMP eleitos no XI Congresso, em 27 e 28 de Março de 1998 
(Vilamoura – Loulé). 
No plano exterior à Associação, este período acompanha a continuação do mandato do Senhor 
Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, eleito em 1996, e á parte final dos mandatos da 
Assembleia da República e do Governo saídos das eleições de Outubro de 1995. 
A actividade da ANMP balizou-se pelas linhas de orientação definidas no XI Congresso e 
anteriores, com base no reforço da autonomia do Poder Local, na aplicação dos princípios da 
subsidariedade e da parceria. 
 

1.2. Apesar de, geralmente, não ter sido possível chegar às soluções globais defendidas pela ANMP, 
a negociação com o Governo e com a Assembleia da República permitiu, neste período, que se 
registassem avanços significativos em matéria de Transferência de Competências, Finanças 
Locais, Código de Expropriações, Ordenamento do Território, Polícias Municipais, Estatuto dos 
Eleitos Locais, simplificação administrativa, Educação Pré-Escolar, etc... 
Mas para além do conjunto de assuntos que vieram a ter consagração em diplomas legais ou 
regulamentares, muitos e muitos outros tiveram tratamento pela ANMP, possibilitando 
soluções para problemas correntes ou de fundo, abrindo caminhos à consensualização de 
soluções, preparando caminhos para decisões futuras. 

 
1.3. Genericamente, há ainda que salientar o peso institucional consolidado da ANMP como parceiro 

imprescindível e incontornável perante os Órgãos de Soberania, bem como através de cerca de 
300 representantes indicados junto dos mais diversos organismos e entidades, numa 
intervenção e representatividade ímpares para uma instituição não governamental em Portugal. 

 
1.4.  O presente documento, não ambicionando ser exaustivo, procura sintetizar os principais 

objectivos de intervenção da ANMP nestes dois anos de trabalho intenso e nunca terminado, 
mas sempre continuado e renovado, numa permanente actualização de uma vasta agenda de 
assuntos pendentes e em curso.   É a esse trabalho que se passa seguidamente. 

 
2. ACÇÕES PROMOVIDAS PELA ANMP  

 
2.1. Durante o período em apreço, a ANMP organizou importantes iniciativas de carácter 

institucional, de que merecem especial destaque: 
 

♦ XI Congresso da ANMP, Vilamoura, (Loulé), 27 e 28 de Março de 1998, 893 Delegados; 
♦ III Encontro Nacional de Autarcas, Lisboa, 10 de Abril de 1999, mais de cinco mil 

participantes. 
 
2.2. Entretanto, e para além das grandiosas iniciativas atrás referidas, a ANMP manteve a prática 

de promoção periódica de iniciativas de debate sobre temas diversificados da gestão 
autárquica, com objectivos essencialmente informativos e de troca de experiências, podendo 
ser pontualmente formativos, com a participação de eleitos locais, dirigentes, quadros 
técnicos e outros funcionários autárquicos, bem como outros convidados que, pela sua 
especialização ou experiência, contribuiram para o êxito de tais iniciativas. 
Desse conjunto de iniciativas, há a referir: 
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Em 1998 
 

� Seminário Internacional sobre Protecção Civil, Coimbra, 19 de Fevereiro, 314 participantes; 
� Encontro Europeu de Eleitos de Montanha, Boticas, 28 e 29 de Maio, 112 participantes; 
� Os Municípios e o Desenvolvimento Social Integrado, Viseu, 5 de Junho, 143 participantes; 
� Nova Lei de Finanças Locais, Coimbra, 17 de Julho , 155 participantes; 
� Encontro de Municípios com Áreas Protegidas, Castelo de Vide, 25 de Setembro, 134 

participantes; 
� Encontro sobre Concessão dos Serviços de Águas, Feira, 15 de Outubro, 138 participantes; 
� Encontro sobre Balanço da Execução dos Programas para Tratamento de Esgotos, Feira, 15 

de Outubro, 131 participantes; 
� Desenvolvimento e expansão da rede pré-escolar, Coimbra, 19 de Outubro, 76 

participantes; 
� Lei de Finanças Locais e Orçamento de Estado para 1999: 

 

� Coimbra, 25 de Novembro, 97 participantes 
� Vila Real, 25 de Novembro, 61 participantes 
� Alcácer do Sal, 26 de Novembro, 55 participantes 
� Horta, 7 de Dezembro, 23 participantes  

 
Em 1999: 
 

� Transferência de novas responsabilidades para os Municípios: 
 

� Alvito, 5 de Janeiro, , 44 participantes 
� Faro, 7 de Janeiro, 15 participantes 
� Abrantes, 15 de Janeiro, 17 participantes 
� Mirandela, 18 de Janeiro, 20 participantes 
� Braga, 20 de Janeiro, 34 participantes 
� Oeiras, 21 de Janeiro, 21 participantes 
� Funchal, 22 de Janeiro, 17 participantes 
� Mealhada, 27 de Janeiro, 35 participantes 
� Viseu, 28 de Janeiro, 31 participantes 

 

�  Encontro sobre o Projecto de Lei sobre Crianças e Jovens em Risco, Coimbra, 4 de Março, 
51 participantes; 

� Jornadas Técnicas sobre Gestão Integrada de Resíduos, Tavira, 8 e 9 de Julho, 163 
participantes; 

�  As Autarquias e as Políticas Desportivas, Lagoa (Algarve),21 de Outubro, 77 participantes; 
�  As Autarquias e as Políticas Desportivas,Loures, 27 de Outubro, 63 participantes; 
�  Autarquias e as Políticas Desportivas, Santo Tirso, 4 de Novembro, 78 participantes. 

 
3. ATRIBUIÇÕES DAS AUTARQUIAS E COMPETÊNCIAS DOS SEUS ÓRGÃOS 

 
A principal esfera de acção da ANMP continua a residir na intervenção  junto do Governo, da 
Assembleia da República e dos serviços da Administração Central, no sentido de melhor adequar a 
legislação e a regulamentação às necessidades das autarquias e das populações, no âmbito das 
atribuições daquelas e das competências dos seus órgãos. 
O trabalho participado e consensualizador no seio da ANMP, conduziu a que 1999, fosse um “ano de 
ouro”, para o Poder Local, do ponto de vista legislativo. 
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3.1. LEGISLAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 
3.1.1. TRANSFERÊNCIA DE NOVAS RESPONSABILIDADES 
 
O processo legislativo conducente à futura transferência de competências para as autarquias locais 
esteve paralisado durante quase dois anos na Assembleia da República.   Na sequência de diversas 
iniciativas da ANMP, a aprovação de uma Lei-quadro acabou por ter lugar em Junho de 1999 (Lei 
159/99, de 14 de Setembro). 
A nova Lei, que contou com uma participação intensa da ANMP, na sua discussão na Assembleia da 
República, não sendo o diploma desejado pela Associação, acabou por consagrar diversos princípios 
importantes para futuras soluções legislativas e regulamentares. 
Ficou assegurada a cobertura financeira para quaisquer competências que venham a ser 
transferidas, sendo simultaneamente dificultada a possibilidade de exigência de comparticipações 
municipais em obras do Governo.   Foi entretanto introduzida a possibilidade  de existência de 
competências não universais, contratualizáveis mediante acordos-tipo e com custos-padrão.   Por 
outro lado, foi instituída uma Comissão de Acompanhamento a quem competirá, durante 4 anos, 
verificar a concretização do processo, na sua aplicação no terreno, após a progressiva 
regulamentação de cada uma das novas competências. 
 
3.1.2. FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS 
 
Também o funcionamento dos órgãos autárquicos foi objecto de nova legislação —— Lei nº. 169/99, 
de 18 de Setembro, que substituiu o DL 100/84. 
Tendo contado com a activa participação da ANMP na sua preparação —— ainda que não tenha 
consagrado todas as soluções proposta pela Associação ——, a Lei nº. 169/99, reforçou o peso 
deliberativo das Assembleias Municipais no que se refere às grandes opções estartégicas do 
Município, --- por exemplo, quanto às expropriações —— enquanto tornava simultaneamente mais 
operacional o funcionamento das Câmaras Municipais, ao reforçar as competências executivas 
destas. 
A Lei não teve em conta o reforço das condições de trabalho das Assembleias Municipais, 
nomeadamente no que se refere a meios físicos e humanos, desigualdade  de compensações aos 
eleitos, dotação de meios financeiros, não contribuindo para a dignificação do órgão deliberativo do 
Município. 
Foi, entretanto, parcialmente revisto, de forma positiva, o Estatuto dos Eleitos Locais, aproximado-
o mais das condições praticadas em relação aos restantes políticos e gestores de empresas públicas. 
 
3.2. EDUCAÇÃO 
 
A ANMP elegeu a Educação como área prioritária para clarificação das actuais competências e 
concretização de novas responsabilidades, tendo-se desenvolvido intensas negociações com o 
Governo. 
Durante este período deram-se importantes passos no sentido de alargar a cobertura do País por 
estabelecimentos de Educação Pré-Escolar.   Embora com alguns acidentes de percurso, motivados 
por diferentes empenhamentos dos agentes envolvidos, e não estando ainda consolidadas as 
intervenções municipais nesta área, o caminho já feito aconselha o aprofundamento das 
competências nesta área de intervenção. 
Entretanto, a legislação sobre autonomia e gestão das escolas, publicada sem que ficassem 
garantidas as necessárias articulações com os Municípios e acabando por conflituar com a Lei nº. 
159/99, não tem tido condições para ser adequadamente utilizada, no terreno, continuando a ANMP 
a pugnar para que os meios financeiros e instrumentais necessários sejam transferidos e que os 
Conselhos Locais de Educação assumam as suas competências e se articulem com os órgãos de gestão 
das escolas. 
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A ausência de clarificação destas matérias poderá levar ao recuo de todo o processo, ainda não 
consolidado. 
 
3.3. PATRIMÓNIO, CULTURA E CIÊNCIA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES 
 
Mantendo-se por aprovar  a Lei de Bases do Património Cultural, que tem sido objecto de sucessivas 
versões ao longo destes anos, os passos dados nesta vasta área de intervenção estão contidos quase 
exclusivamente no que ficou contido na Lei nº. 159/99, por regulamentar. 
Entretanto, prosseguiu o processo da Rede de Leitura Pública, através das Bibliotecas Municipais, 
processo que se espera ver concluído sem sobressaltos. 
As competências municipais nestas áreas de intervenção carecem de clarificação, pois trata-se de 
situações múltiplas em que à solicitação de intervenções não tem correspondido a transferência de 
meios adequados à sua execução, verificando-se simultaneamente práticas muito diferenciadas por 
parte dos serviços desconcentrados da Administração Central, em múltiplos casos. 
No que se refere ao Desporto, nos múltiplos Encontros organizados pela ANMP, culminando com o 
Seminário Nacional (Santarém, Janeiro de 2000, 250 participantes), a Associação avançou com 
numerosas e qualificadas propostas de clarificação e de intervenção das autarquias na área 
desportiva, a serem negociadas com o Governo. 
 
3.4. ACÇÃO SOCIAL E SAÚDE 
 
A ANMP tem continuado a defender o papel institucional dos Conselhos Locais de Acção Social, 
presididos pelos Presidentes das Câmaras Municipais, como sede adequada para a coordenação de 
acções entre todos os agentes com intervenção social na área de cada autarquia. 
Na área da Saúde, a Assembleia da República acabou por adoptar soluções relativas aos Centros de 
Saúde que transformariam os Municípios em empreiteiros do Ministério da Saúde, posição sempre e 
repetidamente rejeitada pela ANMP. 
 
3.5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E URBANISMO 
 
O Governo aprovou nova legislação sobre instrumentos de planeamento (DL 380/99, de 22 de 
Setembro) e licenciamento de obras particulares e loteamentos (DL nº. 555/99, de 16 de 
Dezembro), sem ter em conta os pareceres da ANMP, nem a disponibilidade manifestada por esta 
para adequar os projectos de diploma às realidades existentes no País real. 
Como resultado desta situação, a referida legislação vem-se revelando praticamente inaplicável e 
geradora de problemas desnecessários, continuando a ANMP a referir a sua disponibilidade para 
colaborar nas soluções que tenham em conta a realidade. 
Indispensável se torna assegurar que o licenciamento municipal abranja todo o território e não 
apenas uma parte do território municipal. 
 
3.6. AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO 
 
Nesta importante área, a actividade da ANMP assentou fundamentalmente na emissão de pareceres 
sobre projectos de diploma com reflexos na vida autárquica. 
De entre as múltiplas intervenções deste tipo, salientam-se as que se referem ao Controlo de 
Qualidade da Água para Consumo Humano, ao novo Regime de Avaliação de Impacto Ambiental, à 
Qualidade do Ar, às Sucatas e ao Ruído.   Genericamente, a ANMP apresentou reservas e 
discordâncias em relação ao carácter centralista de maioria destes diplomas. 
Entretanto, a ANMP acompanhou a execução do Programa Nacional de ETAR’s e está a começar a 
seguir o Programa Operacional de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais. 
Foi também, neste período, assinado e posto em execução um protocolo com a Confederação da 
Industria Portuguesa, sobre qualidade do ambiente. 
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3.7. REDE VIÁRIA 
 
Na sequência do parecer desfavorável da ANMP sobre o Plano Rodoviário Nacional, o grande 
problema que continua a colocar-se aos Municípios, como desde há doze anos, mantém-se inalterado 
—— a desclassificação de estradas continua por regulamentar e mantém-se a prática do aliciamento 
pontual das autarquias, procurando, e nalguns casos conseguindo, obter transferências em condições 
altamente desfavoráveis e gravosas para os Municípios. 
A ANMP continuou a exigir que quaisquer desclassificações de estradas fossem acompanhadas das 
indispensáveis contrapartidas em relação à sua conservação futura, não se podendo transferir 
dezenas de milhões de contos de responsabilidades por mero despacho administrativo. 
Tendência idêntica parece estar a ser seguida pelo Governo no que respeita à supressão de 
passagens de nível, o que tem também contado com a oposição da ANMP quanto à forma de 
sobrecarga aos Municípios com responsabilidades sem as devidas contrapartidas. 
 
3.8. ENERGIA 
 
Durante o ano de 1999, a ANMP deu passos significativos na negociação dos protocolos existentes 
com a EDP, tendo em vista a correcção de aspectos desactualizados no tempo ou que se revelaram 
inadequados aos interesses das autarquias e populações respectivas, sendo que os protocolos a 
assinar a partir do ano 2000 serão mais favoráveis às necessidades do Poder Local. 
Será modernizado o equipamento a utilizar, as rendas aumentarão 25% e haverá um Plano de 
Actividades negociado com o Município que obrigará ao investimento anual da EDP em cada concelho. 
 
3.9 PROTECÇÃO CIVIL E POLÍCIA MUNICIPAL 
 
A transferência de responsabilidades sem os adequados meios financeiros e regulamentares, na área 
da Protecção Civil, veio criar situações anómalas que foram agravadas pela falta de articulação do 
Serviço Nacional de Protecção Civil com as autarquias e pela sua desastrada intromissão na 
autonomia municipal. 
No que se refere aos Fogos Florestais, verificou-se a desarticulação da CNEFF, agravada pela 
escassez de meios a distribuir, o que diminuiu radicalmente a sua capacidade de intervenção 
conjunta com as autarquias. 
Entretanto, deram-se passos importantes no sentido da criação das Polícias Municipais, com a 
publicação dos diplomas que fazem o seu enquadramento.   Verifica-se, porém, que a ausência, até 
aqui, de financiamentos para compensar as despesas de funcionamento por tarefas que deixam de 
ser executadas pela PSP e GNR, poderá esvaziar de conteúdo as medidas legais entretanto criadas. 
 
3.10. INSTRUMENTOS DE GESTÃO 
 
3.10.1. Muitas das dificuldades resultantes do “pacote legislativo” de 1991 mantiveram-se ao longo 

deste período, na gestão de recursoa humanos. 
As dificuldades de contratação de quadros habilitados e experientes mantiveram-se 
genericamente, bem como os problemas de subsídios de insalubridade e risco e ajudas de 
custo, que se agravaram. 
Ao contrário, deram-se passos importantes, com influência assinalável da ANMP, no que se 
refere aos gabinetes de apoio pessoal dos eleitos e aos serviços sociais dos trabalhadores 
das autarquias, no sentido do reforço daqueles e da possibilidade do financiamento destes. 
 

3.10.2. Veio a ser publicado o Plano Oficial de Contabilidade para as Autarquias Locais ——
POCAL,—— instrumento indispensável para uma adequada gestão.   Porém, a precipitação na 
sua publicação, depois de anos de inexplicável paralisia, levou a que fossem estipulados 
prazos de entrada em vigor impossíveis de cumprir, obrigando a que, poucos meses depois, 
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tivessem de ser corrigidos pela Assembleia da República e, provavelmente, venham a ter de 
ser ainda mais alargados, proximamente, dadas as insuficientes acções de formação que 
foram programadas pelo Governo. 

 
3.10.3. Instrumento importante, ainda que com desvirtuamento parcial da proposta apresentada 

pela ANMP, na sequência de desafio lançado pelo Primeiro-Ministro durante o nosso XI 
Congresso, representa o novo Código de Expropriações que teve um grande empenhamento 
da Associação, face à escandalosa situação que vinha de trás. 

 
3.10.4. Através da continuada insistência da ANMP, foi possível melhorar a situação anómala que 

fora criada com a obrigatoriedade de pagamento de emolumentos disparatadamente 
elevados, pelos vistos do Tribunal de Contas. 

 
4. FINANÇAS LOCAIS 

 
O ano de 1998 trouxe, depois de uma incompreensível paralisia do processo na Assembleia da 
República, uma nova Lei de Finanças Locais, a qual só viria a ser aplicada em 1999. 
A nova Lei, preparada e aprovada sem o adequado acompanhamento da ANMP, não por omissão desta, 
mas por o Parlamento assim o ter entendido, trouxe novidades positivas que foram, contudo, 
contrariadas por aspectos negativos que resultaram dessa marginalização a que a ANMP foi votada 
na sua preparação. 
O montante global distribuído aos Municípios e Freguesias, por efeito da aplicação da nova Lei, teve 
um aumento que permitiu o início da recuperação da capacidade financeira perdida pelas autarquias. 
Porém, os critérios de distribuição do FGM e a desactualização dos dados de base do FCM levaram a 
valores por Município que se revelaram perversos, ao penalizar um número muito significativo de 
autarquias altamente dependentes do Orçamento de Estado, por terem receitas directas muito 
escassas. 
Esta situação perversa levou a que os Orçamentos de Estado para  1999 e 2000 tivessem de 
introduzir mecanismos correctivos, criando escalões mínimos de aumento, que resultam do facto de, 
ao contrário do compromisso de Sua Excelência o Senhor Primeiro Ministro, os critérios da Lei não 
terem sido atempadamente alterados, de acordo com os estudos que, entretanto, foram efectuados, 
mas que não foram utilizados por motivos que se desconhecem. 
Continua por regulamentar a parte da Lei que se refere a Poderes Tributários dos Municípios, 
regulamentação cujo prazo limite era Fevereiro de 1999. 
Uma tal situação de indefinição tem tido como grave consequência prática que tem continuado a 
haver isenções de impostos que são receitas municipais sem que o Governo proceda às necessárias 
compensações aos Municípios. 
O II QCA desempenhou um importante papel no reforço das verbas para investimento municipal, que 
poderia ter sido melhor potenciado se a participação das autarquias na gestão e acompanhamento 
dos Fundos fosse superior à verificada. 
 

5. RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
 
A actividade internacional da ANMP intensificou-se nestes dois anos, com especial incidência na 
cooperação com os países africanos de língua oficial portuguesa e em iniciativas relacionadas com 
Timor, não abandonando a incontornável vertente europeia. 
 
5.1. EUROPA 
 
Quer no plano da União Europeia, quer no plano do Conselho da Europa, a actividade da ANMP 
continua a ser relevante, no sentido de troca de informação e experiências e do aprofundamento do 
relacionamento institucional e da construção europeia. 
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A ANMP organizou, em Portugal, diversas iniciativas das quais se salientam: 
 

� Assembleia Geral da Associação Europeia de Eleitos de Montanha, — Boticas, 29 de Maio 
de 1998; 

� Comité Director do Conselho de Municípios e Regiões da Europa, — Lisboa, 26 e 27 de 
Outubro de 1998; 

� 1º. Seminário Internacional “As Geminações e a Cooperação Descentralizada nas Regiões 
Ultra-Periféricas”, — Velas, (S. Jorge), 28 e 29 de Maio de 1999. 

 
Entretanto, a ANMP intensificou o acompanhamento às actividades do Comité das Regiões e a 
assessoria à Delegação Portuguesa naquele órgão da União Europeia, participando ainda nas 5ª. e 6ª. 
Sessões Plenárias do Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa, do Conselho da Europa, 
que tiveram lugar em Estrasburgo de 26 a 28 de Maio de 1998 e de 15 a 17 de Junho de 1999. 
Para além destas acções, há a realçar ainda a coordenação da participação portuguesa no 7º. 
Congresso Europeu de Municípios Geminados (Ferrara, 12 a 14 de Novembro de 1998) e nos 12º e 
13º. Intercâmbios Multinacionais Europeus para a Juventude (Londres, 1 a 8 de Agosto de 1998 e 25 
de a 31 de Julho de 1999). 
 
5.2. ÁFRICA 
 
A cooperação da ANMP e dos Municípios portugueses com os Municípios dos países africanos de 
língua oficial portuguesa foi incrementada, quer através de acções concretas no terreno, quer 
através da criação de instrumentos que facilitam as iniciativas em desenvolvimento. 
Como resultado deste trabalho, estão concretizadas 141 geminações com Municípios daqueles países, 
sendo 54 com Cabo Verde, 32 com a Guiné, 19 com Moçambique, 16 com Angola e 20 com S. Tomé e 
Príncipe. Das iniciativas concretas levadas a cabo, salientam-se as seguintes: 
 

� Seminário “A Cooperação Descentralizada Portugal/Moçambique” — Beira, 4 e 5 de Maio de 
1998; 

� Protocolo de Cooperação entre a ANMP e o Ministério dos Negócios Estrangeiros, tendo 
como destinatárias as colectividades territoriais dos países africanos de língua oficial 
portuguesa. 

� Protocolo de Cooperação entre a ANMP e o Instituto de Cooperação Portuguesa, para 
recuperação do casco histórico da cidade de Sto. António do Príncipe (Abril de 1999); 

� Protocolos de Colaboração entre a ANMP e os Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV) e 
as Linhas Aéreas Moçambicanas (LAM) no âmbito das acções de cooperação com aqueles 
países. 

 
5.3. TIMOR 
 
Na sequência da moção aprovada no XI Congresso da ANMP (Março de 1998) sobre a situação e o 
futuro de Timor e dos trágicos acontecimentos ao longo de 1999, a acção da ANMP em defesa dos 
timorenses e da independência de Timor foi intensa, nos planos nacional e internacional. 
As acções de denúncia da situação em fóruns internacionais foram repetidamente assumidas, como 
mais um contributo para o êxito da causa timorense. 
Na sequência de todas as acções desenvolvidas foi preparada e concretizada a deslocação a Timor 
de uma delegação da ANMP, ao mais alto nível, no início do ano 2000. 
Foi ainda criada uma delegação da ANMP em Dili, para coordenação das acções de cooperação 
descentralizada a desenvolver, bem como preparada a deslocação ao XII Congresso da ANMP de 
uma delegação representativa de responsáveis do CNRT nos 14 distritos timorenses. 
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5.4. AMÉRICA LATINA 
 
Manteve-se a participação da ANMP nas actividades da Organização Ibero-Americana de 
Cooperação Intermunicipal, a qual foi presidida, até Julho de 1998, pelo Presidente da ANMP. 
Nesta âmbito, a ANMP teve acção relevante na organização do 24º. Congresso da OICI, que teve 
lugar em Guadalajara (Espanha), de 7 a 10 de Julho de 1998, com a participação de dezenas de 
Municípios portugueses. 
 
5.5. RESTO DO MUNDO 
 
Na sequência de alteração de posição da IULA em relação ao problema de Timor, a ANMP retomou a 
actividade naquela organização mundial, tendo participado na reunião do seu Comité Executivo 
Mundial, em Seul, de 25 a 28 de Outubro de 1999. 
 

6. ANMP — ÓRGÃOS E SERVIÇOS 
6.1. FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS 
 
Nos anos de 1998 e 1999, o Conselho Directivo teve 35 reuniões. 
Para além destas reuniões, alguns dos membros do Conselho Directivo participaram em quase uma 
centena de outras reuniões (do Conselho Geral, das Comissões Especializadas e com outras 
entidades e instituições de carácter político, económico, social, cultural e sócio-profissional ). 
O Conselho Geral reuniu 4 vezes neste período, tendo o Conselho Fiscal reunido 5 vezes. 
 
6.2. COMISSÕES ESPECIALIZADAS 
 
As Comissões Especializadas tiveram 26 reuniões neste período, com a seguinte distribuição: 
 

♦ Ambiente e Saneamento Básico      3 reuniões 
♦ Assuntos Sociais        2 reuniões 
♦ Comércio e Turismo        1 reunião 
♦ Cooperação com Municípios de Língua Oficial Portuguesa   sem reuniões 
♦ Cultura, Desporto e Juventude       7 reuniões 

(das quais 5 reuniões foram do Grupo de Trabalho para o Desporto); 
♦  Educação e Saúde         1 reunião 
♦ Energia, Industria e Agricultura      1 reunião 
♦ Finanças Locais        1 reunião 
♦ Fundos Comunitários        2 reuniões 
♦ Modernização Administrativa      1 reunião 
♦ Planeamento, Urbanismo e Habitação      2 reuniões 
♦ Protecção Civil        2 reuniões 
♦ Recursos Humanos        1 reunião 
♦ Rede Viária e Transportes       sem reuniões 
♦ Reforma da Administração do Estado     1 reunião 
♦ Transferência de novas responsabilidades     1 reunião 

 
6.3. SECÇÕES DE MUNICÍPIOS 
 
A ANMP tem em funcionamento 5 Secções de Municípios, as quais tiveram 17 reuniões neste 
período: 
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♦ Secção de Municípios com Áreas Protegidas,     2 reuniões; 
♦ Secção de Municípios de Montanha,      4 reuniões; 
♦ Secção de Municípios com Actividade Piscatória e Portos   3 reuniões; 
♦ Secção de Municípios com Termas      7 reuniões; 
♦ Secção de Municípios Associados da Federação Mundial das  

Cidades Unidas (criada em Junho de 1998)       1 reunião. 
 
Especial destaque neste período para a Secção de Municípios de Montanha, nas acções preparatórias 
da I Exposição de Municípios de Montanha, com lugar na Covilhã, em Março de 2000. 
O funcionamento das Secções incluiu reuniões das respectivas Mesas, realização de reuniões 
plenárias e outras iniciativas alargadas a outros Municípios e instituições várias. 
 
6.4. SERVIÇOS 
6.4.1. Os serviços da ANMP —— Secretaria Geral —— continuam a funcionar com uma estrutura 

leve e operacional, recorrendo a consultadorias e assessorias externas especializadas, 
quando necessárias. 
Na ANMP trabalham 20 pessoas a tempo inteiro, sendo 2 com funções de chefia, 6 quadros 
técnicos, 10 administrativos e 2 auxiliares. 
A Secretaria-Geral coordena a acção dos Gabinetes Jurídico, de Relações Internacionais, 
da Comunicação Social, de Apoio às Comissões Especializadas, de Informática, Serviço de 
expediente e arquivo, contabilidade e tesouraria, para além da delegação da ANMP em 
Lisboa. 
Como referências estatísticas, menciona-se que, nestes 2 anos, foram emitidos cerca de 
500 pareceres jurídicos.   Destes, cerca de 300 foram para Municípios associados, e cerca 
de 200 sobre projectos de diploma. 
Foram entretanto enviados 5147 ofícios e 300 circulares. 
Foi assegurada a cobertura informática às iniciativas da ANMP, pela Comunicação Social e 
mantida a publicação regular do Boletim, com informação aos associados. 
O número de utilizadores de informação disponibilizada pela ANMP via Internet tem 
aumentado significativamente, sendo possível referir 40 mil visitas ao “site”, neste período. 

 
6.4.2. A principal Receita da ANMP continua a ser a  quotização dos associados, representando 

cerca de 80% da Receita Total, conforme se pode ver pelo documento anexo. 
As rubricas mais relevantes da Despesa foram “Pessoal” e o “Funcionamento de serviços” 
com cerca de 45% da Despesa Total, cada uma. 

 
 

7. NOTA FINAL 
 
Do trabalho que o presente Relatório sintetiza, resultou, nos planos nacional e internacional, a 
consolidação da actividade e influência da ANMP. 
A defesa clara e intransigente dos interesses do Poder Local Democrático e a procura 
permanente de negociação consensualizada, nortearam a acção da Associação, interlocutor 
privilegiado dos órgão de soberania. 
 
 
Vilamoura, (Loulé), 5 de Março de 2000 


