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MOÇÃO 

 

1. Durante a recente campanha eleitoral, com motivações que o futuro certamente tornará mais claras, procurou-se 

transmitir para a opinião pública a ideia de que as autarquias locais navegam em luxo e excesso de receitas. 
 

Defenderam a transferência de novas responsabilidades para as autarquias, nomeadamente o pagamento de 

professores do Ensino Básico, sem qualquer contrapartida financeira, por os Municípios terem, alegadamente, recebido 

excesso de recursos financeiros no últimos anos. 

 

2. Enquadrando o problema, haverá que recordar que os recursos financeiros que têm sido transferidos para as 

autarquias resultam da aplicação da Lei de Finanças Locais e que, nos últimos anos, apenas tem sido possível 

recuperar uma parte da capacidade financeira perdida no início dos anos 90, devido à suspensão da aplicação da Lei 

de Finanças Locais então em vigor. E apesar da nova Lei, a reposição da capacidade financeira perdida ainda não foi 

conseguida. 

 

3. As regras de atribuição de verbas às autarquias locais e da respectiva redistribuição são claras, objectivas e 

transparentes, consensualmente aprovadas pela Assembleia da República. Qualquer tentativa de retornar a velhas 

práticas de atribuição de recursos financeiros através de juízos subjectivos e contraditórios representaria um retrocesso 

inaceitável, para além eventuais ilegalidades e/ou inconstitucionalidades que envolveria. 

 

4. Nesta situação, o XIII Congresso afirma, com clareza e sem subterfúgios, que a ANMP se opõe e se oporá liminar e 

activamente a quaisquer tentativas de revisão da Lei de Finanças Locais - como as que foram propaladas por alguns 

sectores, durante a recente campanha eleitoral para a Assembleia da República - que visem extinguir os mecanismos 

de redistribuição automática fixados na Lei, e que constituem um dos garantes da autonomia financeira cuja 

consolidação é, aliás, um dos pilares das preocupações deste XIII Congresso. 
 

E reafirma com não menor clareza, que, se as Finanças Públicas do País estão desiquilibradas e o défice do Sector 

Público Administrativo é excessivo, não é seguramente o Poder Local o responsável de tal situação. Para o justificar, 

bastará relembrar que, com menos de 10% dos recursos financeiros do Estado, os Municípios asseguram cerca de 

25% do investimento e de 18% do emprego público. 

 

5. Os ataques à autonomia do Poder Local serão firmemente repudiados. 

 

Mais Local, Melhor Poder!!!!       Lisboa 13 de Abril de 2002 

Moção aprovada pelo XIII Congresso com 4 abstenções 


